
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Agost de 2011  

 
CAMPDEVÀNOL 
 
6 IV edició de la nit dels monòlegs.  
7 Festa Major del barri de Sant Llorenç. 
7 A la tarda, ball a la sala Diagonal, a càrrec de Josep Bardulet. 
13 IV edició de la nit dels monòlegs.  
14 A la tarda, ball a la sala Diagonal, a càrrec d’Andreu Trio Trevian.  
15 A la tarda, ball a la sala Diagonal, a càrrec de Trio Costa Brava.  
20 IV edició de la nit dels monòlegs.  
21 A la tarda, ball, a càrrec de Josep Mª D’Avinyó. 
26 Nit jove. Organització: Kol�lectiu Campdevànol.  
27 Festa del Barri de l’Estació. Organització: AV barri de l’Estació. A les 17.30h, audició de 

sardanes, a càrrec de la cobla Bisbal Jove, al barri de l’Estació. Organització: GEC Sardanes.  
28 A la tarda, ball, a la sala Diagonal, a càrrec de Trio Costa Brava.  
 
Exposicions i altres activitats 

• Cada dijous, de les 11h a les 13.30h, el secret de comte Arnau. Les cascades i els gorgs del 
torrent de la Cabana amaguen un camí que va recórrer el comte Arnau. La pista ens portarà fins 
a un secret. Ens hi acompanyes? Preu: 5€. Menors de 12 anys, gratuït. Visita gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Lloc: Àrea de lleure de la Font del Querol. 
Organització: CEA Alt Ter. Tel: 972 72 13 17. www.alt-ter.org 

 
Centre cívic La Confiança 

• Exposició de Sant Joan, a la sala del Molí, a càrrec de l’Escola d’Art de Vic i amb la direcció de 
l’Eudald Alabau.  

• Exposició permanent Coll i Bardulet. Entrada lliure. Horaris: divendres, de les 17h a les 20h. 
Dissabtes, de les 11h a les 14 i de les 17h a les 20h. Diumenges i festius, de les 11h a les 14h.  

• Punt d’informació juvenil. Els dimecres, de 16h a 19h. El tècnic de Joventut romandrà a 
disposició de tots els joves per tal d’oferir-los informació, orientació i recursos sobre qüestions 
que els puguin interessar: educació i formació, habitatge, vacances i estades, associacionisme, 
salut i prevenció, etc.  

 
CAMPELLES 
 
7 Festa de l’estiu. VII caminada popular. Ruta 1: Campelles a Pla de Prats, sortida a les 9h. Ruta 

2: Campelles – la Cobil – Pla de Prats, sortida a les 8h. Organització: Festes de Campelles 
14 A les 9h, concurs de bicicletes. Organització: Festes de Campelles 
16 Donació de sang. Organització: Associació de Donants de Sang. 
17/18 I gimcana d’equips. Grocs contra verds. Organització: Festes de Campelles 
20 A les 22h, obra de teatre. Organització: Festes de Campelles 
26 Concert jove. Organització: Festes de Campelles.  
 
El Baell 
20 Festa Major del Baell. A les 9h, caminada popular a la Roca Aguda. A les 16.30h, 17è 

campionat de botifarra (premis segons participació). 
21 Festa Major del Baell. A les 11h, partit de bàsquet, al poliesportiu de Campelles; jugadors, 

mitja hora abans al camp. A les 16.30h, jocs de cucanya. A les 18.30h, ball d’animació infantil, 
amb Ball de Butxaca, Pep López. Tot seguit, xocolatada popular. A les 22h, cinema a la fresca 
amb Big Fish. A les 23.30h, col�loqui i cremat.  

22 Festa Major del Baell. A les 9h, caminada botànica a càrrec de Josep Vigo. A les 22h, quinto de 
pagès. 

23 Festa Major del Baell. A les 18h, I edició de les 3 hores de futbol sala del Baell, al poliesportiu 
de Campelles. Jugadors, mitja hora abans al camp. 

24 Festa Major del Baell. A les 11.30h, ofici solemne i benedicció del terme des del Serrat de la 
Moixera, on es repartirà l’ofrena. A les 19h, 6è concurs de fotografia (la temàtica del concurs de 
fotografia és la Festa Major del Baell. Es podran presentar fins a tres fotografies el mateix dia 24, 
entre les 19h i les 20h, a la seu social en format .jpg o .tif, en un llapis USB, CD, DVD, amb 
targeta SD o bé amb la mateixa càmera digital amb el corresponent cable USB). A les 21h, pa 
amb tomàquet i ball de final de festa, amenitzat per l’Amadeu. Final de festa i piromusical.  

 



 
CAMPRODON 
 
1 Inici del XXXI torneig de futbol sala masculí i del XVI torneig futbol sala femení, al pavelló 

Llandrius. 
1 Festa Major de Rocabruna. Missa de festa major, concert de música tradicional amb “La 

Criatura Verde” i aperitiu popular. A les 19h, al castell de Rocabruna, hi haurà un concert de 
música Persa. 

2 A les 19h, a la plaça de Santa Maria, sardanes amb la cobla Osona. 
3 A les 11h, a la piscina municipal, XX cursa de natació. Inscripcions als socorristes de la piscina. 

A les 18h, a la font de Sant Patllari, pregària en plena natura. 
4 A partir de les 11h, a la piscina municipal, “Dies de la mainada” – III macrofesta infantil. A les 

12h, entrega de premis de la cursa de natació. A les 19h, conferència “El món dels elements i els 
elements del món”, a càrrec de la química Pilar González, dins l’Any Internacional de la Química, 
a la sala d’actes de l’Ajuntament. 

5 De les 15h a les 20h, recollida de flors pel XXX concurs de plantes i flors de la Vall de 
Camprodon. De les 21h a les 24h, Festa Major de Font Rubí, amb una capbussada nocturna. A 
les 19h, presentació de llibre “El cerezo en la oscuridad” de l’escriptora Fe Garcia Cuadrado, a 
l’hostal Camprodon. “Camins de Salut”, exposició d’itineraris per conèixer les plantes medicinals 
des les comarques gironines. Es realitzarà al Monestir de Sant Pere. A les 18h, hi haurà una 
xerrada d’inauguració.  

6 XXX concurs de plantes i flors de la Vall de Camprodon. De les 9h a les 13h, recollida de 
flors. A les 18h, obertura de la mostra pública, al Monestir de Sant Pere. A les 22h, Festa Major 
de Font Rubí, cinema a la fresca amb la pel�lícula “La red social”, al local social.  

7 XXX concurs de plantes i flors de la Vall de Camprodon. A les 13h, entrega de premis. 
Horari de la mostra, al Monestir de Sant Pere, de les 11h a les 14h i de les 16h a les 21h. Durant 
tot el dia, als quatre cantons, col�lectiva organitzada per Mans Unides per cobrir projectes 
benèfics al Tercer Món. Durant tot el dia, a la plaça de Sta. Maria, fira del dibuix i l’artesania. 
Sortida a les 6.30h de l’estació d’autobusos, travessa a Núria, excursió clàssica des d’Ulldeter a 
Núria. Organització: Club de Muntanya de la Vall de Camprodon. 

7 Festa Major de Font Rubí. A les 11h, missa de festa major, a la capella de la Mare de Déu de 
les Neus. A les 17.30h, festa infantil amb espectacle i xocolatada, al local social, sota a la piscina, 
amb Jaume Barri. A les 22h, havaneres i cremat amb el grup “Arrels de la terra ferma”, al local 
social. 

8 A les 19h, al passeig de la Muralla, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. 
9 A les 19h, xerrada – col�loqui amb audició comentada, “La Música i les Emocions”, per Sara 

Ortiz Rous, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon. Organització: ADVAC. 
10 A les 19h, sortida de la plaça d’Espanya, XVI cursa popular. Inscripcions una setmana abans a 

l’oficina de turisme. A les 18h, a la font de Llandrius, pregària en plena natura. A les 17h, al 
pavelló vell, gran xocolatada. Organització:ADVAC.  

11 De les 10h a les 12h, “Dies de Mainada” – jocs de cucanya, al parc Ritortell. Organització: Casal 
d’Estiu de Camprodon. 

12 Sortida a les 20h de l’estació d’autobusos, pujada nocturna a Sant Antoni. Cal portar llum i el 
sopar. Organització: Club de Muntanya de la Vall de Camprodon. A les 19h, inauguració de 
l’exposició d’olis “Imatges de Mallorca”, a la sala d’art El Forn, de la pintora Anna Puig. 

12 Festa Major de Freixenet. A mitjanit, a la carpa situada al pla del Guillot, ball de festa major 
amb el Duo Jubi. 

13 De les 15h a les 21h, al pavelló Llandrius, II torneig de tenis taula. A les 18.30h, IV trofeu Vila de 
Camprodon. Organització: UEC – RCE Espanyol – B. A les 20h, presentació del llibre Canallades, 
escrit i il�lustrat per Raquel García Ulldemolins. La presentació serà a càrrec del Sr. Joan Anglada, 
comptarà amb la presència de l’autora i de l’Excel�lentíssim Alcalde de Camprodon, el Sr. Esteve 
Pujol, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon.  

13 Donació de sang, a l’Escola Doctor Robert. Organització: Associació de Donants de Sang 
13 XXVI Festival de música Isaac Albéniz. A les 22h, al Monestir de Sant Pere, concert de jazz; Pepa 

Niebla, veu i Ricky Vivar, guitarra. 
13 A mitjanit, al pavelló vell, 40 Principals. Venda d’entrades a l’oficina de turisme de Camprodon. 
13 Festa Major de Freixenet. A les 10h, al serrat de Can Bola, Tir al plat, inflables per la mainada, 

jocs tradicionals i gimcana de tractors. A les 16h, campionat de truc, a la carpa del pla del Guillot. 
I edició de comerç de nit, els comerços romandran oberts de 20h a les 24h. 

14 Durant tot el dia, dia de la bandereta de la Creu Roja. A les 22h, a la plaça de Sant Maria, 
músics sense solfa. Travessa a Toès, sortida a les 6h de l’estació d’autobusos. Excursió mítica 
per les gorgues de Toès, amb les passeres que travessen el riu. Organització: Club de Muntanya 
de la Vall de Camprodon. IV Cursa popular de Font Rubí. Inscripcions de les 9h a les 9.30h. 
Després de la cursa, bany a la piscina, per a tots els participants. 



...Camprodon 
 
15 A les 17h, aplec de Can Moi, sardanes amb la cobla Canigó. A les 17.30h, torneig triangular: UE 

Figueres (1a cat.), UE Vic (3a Div.) i UE Camprodon (2a Cat.). A les 22h, XXVI Festival de música 
Isaac Albéniz, al Monestir de Sant Pere, concert de la Suite Iberia, a càrrec del pianista Alain 
Neveux. Entrega de la medalla Albéniz. A les 22h, a la plaça del Carme, sardanes amb la cobla 
Canigó. 

16 A les 19h, al carrer Germans Vila Riera, Ball. 
17 A les 18h, a la font del Forcarà, pregària en plena natura. A les 22h, havaneres amb els 

Pescadors de l’Escala, a l’altre costat del Pont Nou. 
19 A partir de les 19h, xerrada a càrrec de Jordi Mazón (Meteoròleg). 
20 De les 10h a les 14h i de les 16.30h a les 19h, fira del col�leccionisme, al menjador de l’Escola 

Doctor Robert. A les 22h, al Monestir de Sant Pere, XXVI Festival de música Isaac Albéniz, 
concert primer premi concurs Maria Canals 2011, a càrrec del pianista Mateusz Borowiak. A 
les 23h, Patac a Beget, balls tradicionals amb Amadeu i Cia. 

21 Excursió a Concròs, sortida a les 7h de l’estació d’autobusos. Organització: Club de Muntanya 
Vall de Camprodon. A les 22h, al Monestir de Sant Pere, XXVI Festival de música Isaac Albéniz, 
concert de cloenda: Passió Lírica, a càrrec d’Albert Deprius, tenor; Beatriz Jiménez, soprano i; 
Ricardo Estrada, piano. 

23 A les 18h, a la plaça Doctor Robert, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A la tarda, festa 
del carrer València, dins dels “Dies de la Mainada”. Paradetes a la part alta del carrer València. 

24 A les 18h, a la Mare de la Font, pregària en plena natura. A la tarda, festa del carrer València 
– “Dies de la Mainada”. Paradetes a la part baixa del carrer València. A les 19h, a la plaça Doctor 
Robert, sardanes amb la cobla d’Osona. 

27 Excursió a la serra Gallinera –Refugi dels Alemanys. Sortida a les 6.30h de l’estació 
d’autobusos. Organització: Grup de Muntanya de la Vall de Camprodon. 

28 VII volta amb BTT Territori d’Isards. Organització: Ski Club Camprodon.  
31 A les 18h, a la font del Vern o del Faig, pregària en plena natura. A les 22h, a la plaça Doctor 

Robert, sardanes amb els Lluïsos de Taradell.  
 
Exposicions i visites guiades 
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14h i de 16 a 19h, i els diumenges, d’11 a 14h. Entre 

setmana romandrà tancat. 
• Cada divendres, de les 17h a les 19h, les dues viles de Camprodon. Visita guiada pel nucli antic de 

Camprodon; en coneixerem la història, des dels orígens fins a l’actualitat. Durant el recorregut 
descobrirem el patrimoni arquitectònic medieval i modernista de la vila. Preu: 5€; menors de 12 
anys gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”. Lloc: punt 
de trobada, davant l’església del Carme. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 –  
www.alt-ter.org. 

• “Camins de Salut”, exposició d’itineraris per conèixer les plantes medicinals des les comarques 
gironines, al Monestir de Sant Pere. 

 
Altres activitats 

• Durant tot el mes d’agost, al pavelló municipal Llandrius, campionat de futbol sala.  
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades 

del nucli antic de la vila. Punt TIC: C/Josep Morer,16. De dilluns a divendres, de 9 a 15h.  
• Biblioteca municipal al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 a 20.30h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. De dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte, d’11 a 

13h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h i de 16 a 20h. Diumenge, de 10 a 14h, 

Diumenge tarda i dilluns, tancat. 
• Casal d’estiu. De dilluns a divendres; matí, tarda o tot el dia. Edat de 3 a 12 anys. Quinzenes o 

mesos. Informació i inscripcions: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Camprodon, telèfon: 
972740005.  

• Museu Isaac Albéniz. De dilluns a diumenge (dimarts tancat) de les 11h a les 14h i de les 16h 
a les 20h.  

 
 
 
 
 
 



GOMBRÈN 
 
13 Festa del Cavall. Durant tot el dia, mercat, activitats de caire medieval i músiques populars. A la 

tarda, hi haurà una demostració de premsa del raïm i destil�lació del vi. Seguidament, berenar 
per a tothom amb pa, vi i sucre. A partir de les 21.30h, sortida del cavall de les entranyes de 
l’infern, acompanyat pels Diables de Ripoll. Clourà la festa un sopar medieval a la plaça del Roser. 
Organització: Ajuntament de Gombrèn. 

Exposicions i altres activitats 
• Casal d’estiu infantil, del 27 de juny fins al 29 de juliol, al centre cívic de Gombrèn. Inscripcions a 

l’Ajuntament. 
• La piscina municipal s’obrirà des del proper dia 24 de juny de 2011 fins al 28 d’agost de 2011. 
• Cada divendres i els diumenges, d’11 a 13.30h, visita al Museu del Comte Arnau i al castell 

de Mataplana. Al Museu hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. 
Durant la visita s’explica la llegenda del comte Arnau i es descobreixen indrets relacionats amb el 
mite, com el gorg dels Banyuts i el mateix castell de Mataplana. La visita finalitza al castell, on 
s’explica la història dels Mataplana i l’evolució de l’edifici al llarg de la història. Preu: 7€; de 8 a 12 
anys 2€. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”. Només 2€ 
l’entrada, per persona. Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn. Organització: CEA 
Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org 

 
LES LLOSSES 
 
12 Festa Major de Matamala. A les 22h, a l’església de les Llosses, observació de les estrelles a 

càrrec de l’Associació Astronòmica d’Osona. A continuació, una mica de ressopó per a tots els 
assistents.  

13 Festa Major de Matamala. A les 23.30h, a la carpa de Matamala, festa jove, amb Dj Adrià 
Ortega, locutor de Live FM. 

14 Festa Major de Matamala. A les 21h, a la carpa de Matamala, sopar - monòleg. Sopar amb 
plats cuinats pels restaurants de les Llosses (La Plaça, Dachs, l’Hostalet i El Cremat). A 
continuació, monòleg a càrrec de Mike Gómez – El que costa fer un cacauet-. I per acabar la nit, 
ball de gala amb Orient Express.  

15 Festa Major de Matamala. A les 13h, missa de festa major. A continuació, vermut i rifa. A les 
17h, jocs de gegants per a la canalla. A continuació, baixada d’andròmines, xocolatada i el pregó 
pirotècnic amb els Diables de Ripoll.  

16 Festa Major de Matamala. A les 18h, tradicional campionat de futbol, a cal Pelegrí. A 
continuació, concurs gastronòmic de truites d’ou i posterior berenar per a tothom.  

27 Festa Major de Vallespirans. A les 23h, a El Cremat, ball de festa major.  
28 Festa Major de Vallespirans. A les 13h, missa de festa major a Vallespirants, vermut i rifa.  
 
LLANARS 
 
6 A les 18h, a la sala de festes, venta d’entrades pel concerts de la Nova Trinca, de data 

12/08/2011. 
6 A les 23.30h, al passeig Mn. Lluís Surinyach, La Bella i les Bèsties (grup de versions del 

Ripollès).  
7 A les 17h, a la carpa – iglú gegant instal�lat a l’entrada del poble, circ. A les 22h, nit esotèrica. 
8 A les 22h, a la carpa – iglú gegant instal�lat a l’entrada del poble, espectacle humorístic.  
9 A les 22h, a la carpa – iglú gegant instal�lat a l’entrada del poble, cinema a la fresca.  
10 A les 19h, a la carpa – iglú, campionat de futbolí. 
11 A les 22h, a la carpa – iglú, nit de chill-out. 
12 A les 22h, a la carpa – iglú, concert – espectacle de la Nova Trinca.  
13 A les 22h, a la carpa – iglú, karaoke. 
14 A les 16.30h, al camp del toro, festa de la mainada, disco baby + festa de l’escuma.  
20 A les 22h, a la sala de festes, gran enigmàtic Mag Raül. 
28 A les 18h, a la plaça de l’Om, danses internacionals: ballet folk Amazònia de Brasil.  
 
MOLLÓ 
 
5 Festa major d’Espinavell. Matí, a la capella de la Mare de Déu de les Neus, missa solemne. A la 

tarda, a la plaça dels Estudis, sardanes. A les 23h, a la plaça dels Estudis, ball de festa major 
amb el Duet Feeling. 

6 Festa major d’Espinavell. Durant la tarda, a la plaça dels Estudis, jocs de cucanya. A les 
22.30h, a la plaça dels Estudis, ball de nit amb l’Isidre. 

 



...Molló 
 
12 Festa dels carrers de baix de Molló. A les 21h, a la plaça Major, sopar popular. A les 23h, a la 

plaça Major, ball amb Josep Teclats i veu.  
14 Festa de la mainada. A les 17h, a la plaça Major, animació infantil, a càrrec dels 

Trencamandres. 
14 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19h, a la sala de ball, concert de Roger 

Mas. Preu 4€.  
19 A les 22h, a la plaça de davant la casa de la vila, cantada d’havaneres, a càrrec del Grup Terra 

Endins de Girona.  
 
OGASSA 
 
5 Festa de la Germandat 2011. A les 20h, repicament de campanes. A les 22h, quina a favor de 

la colla Gegantera. 
6 Festa de la Germandat 2011. A les 11h, cercavila amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 12h, 

ofici solemne. A les 13h, a la sortida de missa, es celebraran els típics ballets, ballada gegantera i 
sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Manresa. A les 16.30h, gimcana amb els Pachamama. A 
les 16.30h, passejades amb ponis. A les 18h, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 
22.30h, havaneres, a càrrec del grup Camelot. A les 23.30h, gran ball amb el grup Camelot.  

7 Festa de la Germandat 2011. A les 9h, tirada local al plat, amb esmorzar. A les 12h, missa a 
l’església de Santa Bàrbara. A les 11h, circuit de seguretat viària i inflables, fins a les 14h. A les 
16h, partit de futbol femení. A les 17h, partit de futbol masculí. A les 17.30h, festa de l’escuma a 
càrrec del grup els Sapastres. A les 22h, cinema a la fresca. 

13 Festa de Sant Pancràs, al veïnat del Prat del Pinter.  
15 12 hores de futbol sala.  
 
PARDINES 
 
2 Festa Major de Pardines. A les 17h, guarnició de carrers. Tot seguit, el pregoner inaugurarà la 

Festa Major.  
3 Festa Major de Pardines. A les 12h, missa solemne a l’església de Sant Esteve. A les 18h, 

sardanes a la plaça del Padró, a càrrec de la Principal de Berga. A mitjanit, ball de gala, a la plaça 
del Padró, amb el conjunt Flash.  

4 Festa Major de Pardines. A les 17h, jocs de cucanya per a tota la mainada i recordeu que 
després hem de buidar l’abeurador amb una súper guerra d’aigua. A les 19h, taller de sabó per a 
tothom amb l’Associació la Genciana. A les 22.30h, espectacle d’humor amb Ramon l’humorista. 

5 Festa Major de Pardines. A les 9h, caminada popular. Sortida des de la plaça del Padró. 
Organització: Centre Alpí del Segadell. A les 18h, partit de futbol entre els casats espatllats i els 
solters calents. A les 20h, clàssics a Santa Magdalena: concert i recital El Canigó de Jacint 
Verdaguer, a l’ermita de Santa Magdalena. A les 0.30h, night disco, a la sala dels Estudis, amb Dj 
Serkru. 

6 Festa Major de Pardines. A les 11h, cursa atlètica: un tomb per Pardines. A les 16h, XXI 
campionat de botifarra, a Can Manel. A les 17.30h, ludoteca infantil amenitzada per Vilajocs, a la 
plaça dels Països Catalans. A mitjanit, gran ball de Festa Major, amb l’orquestra Hit Beat i Dj.  

7 Festa Major de Pardines. Tallers per als més menuts. A les 18h, escuma amb animació de Gil 
Ratataplam. A les 22h, gran quinto. 

18 Donació de sang. Organització: Associació de Donants de Sang. 
 
PLANOLES 
 
16 Donació de sang. Organització: Associació de Donants de Sang. 
18 Festa Major de Planoles. Durant el matí, concurs de decoració de carrers. De les 16h a les 18h, 

cursa de natació. A les 22h, al Casino, elecció de l’hereu i la pubilla. A les 23h, al Casino, ball 
jove. 

19 Festa Major de Planoles. A les 11h, davant del Casino, recicletada. A les 12h, davant del 
Casino, bitlles catalanes. A les 17h, a la pista, habilitat bici. A les 19h, a l’església de St. Vicenç, 
IX cicle de concerts Romànic en Viu 2011, Toni Xuclà i Solo Kouyaté, música afromediterrània 
(ètnia Diola). A les 22.30h, quinto, al Casino. 

20 Festa Major de Planoles. A partir de les 9h, a la pista, 12h de futbol sala. A les 17h, cursa de 
velocitat. A les 18h, al Casino, xerrada AEP. A les 19.30h, a la plaça, sardanes. A les 24h, a la 
piscina, ball piscina. 

 
 



...Planoles 
21 Festa Major de Planoles. A les 12h, sortida del Casino i volta pel poble, cercavila. A les 16h, al 

Casino, botifarra. A les 17h, a la plaça, teatre infantil. A les 18h, al Casino, xerracada. A les 
19.30h, a la plaça, sardanes i a les 22h, a la plaça de l’Ajuntament, cinema a la fresca.  

22 Festa Major de Planoles. Al Casino, concurs de truites: a les 12h, entrega de truites, a les 13h, 
premis i a les 13.15h, pica-pica. De les 10h a les 12h, a les pistes de tenis, torneig de tenis. A les 
18h, al Casino, cafè – concert. A les 19.30h, a la piscina, karaoke. A les 23h, al Casino, ball de 
confetti i seguidament, disco mòbil. 

23 Festa Major de Planoles. De les 12h a les 14h, inflables. A les 16.30h, a la gespa de davant el 
Casino, tallers. A les 17h, a la pista, escuma. A les 18h, davant la gespa del Casino, xocolatada. A 
les 21h, a la plaça, l’hora dels adéus. 

24 Festa Major de Planoles. A les 13h, al collet de les Barraques, paella - collet.  
 
Altres activitats 
• Casal d’Estiu per a nenes entre 4 i 12 anys. Incripcions a l’Ajuntament de Planoles. (35€ per 

setmana. 
• Aquagym. Dilluns, dimecres i divendres, de les 17h a les 18h. 30€ per mes. 4,50€ per sessió 

independent.  
 
QUERALBS 
 
17 Donació de sang. Organització: Associació de Donants de Sang.  
21 Durant tot el dia, fira artesana, amb taller de patchwork. A les 18h, sardanes. Lloc: entre la 

plaça del Raig i la plaça de la Vila. Organització: Ajuntament de Queralbs.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Del 25 de juliol al 31 d’agost, exposició de bijuteria d’Antònia Boada, patchwork d’Antònia 

Termens o quadres de Maite Moltó. Lloc: sala 2 de ca l’Aprenent.  
• Exposició col�lectiva de fotografia “Paisatges de Queralbs”, de Joan Rodó, Albert Charles, 

Ferran Jordà, Laia Espligues, Pau Muñoz i Gemma Llorensí. Lloc: baixos de la casa de Núria.  
• Exposició de pintura d’Hermínia Reverter. Lloc: sala 1 de ca l’Aprenent. 
• Dies a determinar, cinema a la fresca. Patrocinació: Lluís de cal Litus.  
 
Vall de Núria 
31 Revetlla de Sant Gil. A les 20h, primeres vespres de la solemnitat de Sant Gil. A les 20.30h, 

processó de torxes. A les 22.30h, foc de camp i rom cremat, amb vetllada musical amb Amadeu 
& Cia, davant del santuari.  

 
RIBES DE FRESER 
 
5 A la nit, a la plaça del Mercat, concert de Jazz. Organització: Amics del Cinema de la Vall de 

Ribes.  
6 A les 22h, al teatre municipal, concert desconcertant, a càrrec de l’Orquestra de cambra de 

l’Empordà. 
6 A la nit, caminada nocturna. Organització: Gegants de Ribes de Freser.  
7 Durant el matí i la tarda, aplec de la sardana.  
9 A les 21.30h, al camp municipal d’esports, coneixement i observació del cel: efemèrides, 

constel�lacions, planetes...Observació amb telescopi i a ull nu, amb suport informàtic.  
12 Festa Major de Ribes. Durant tot el dia, a la plaça del Mercat, votació popular de l’hereu i la 

pubilla i venda de samarretes i tiquets per al sopar de bandera (sopar del jovent). A les 21h, a la 
plaça de l’Ajuntament, pregó a càrrec de Teatre d’Emergència. Tot seguit, karaoke popular a la 
plaça del Mercat. A les 22h, sopar de bandera (sopar del jovent), a la Saïda. Organització: els 
Gegants de Ribes. Preu de tiquet: 10€. A les 00.00h, Festour, al pavelló, amb els grups Band 
Bamm, Ítaca Band, Txarango i Strombers. Preu d’entrada: 10€ + consumició. Venda pack de 
benvinguda jove (samarreta + sopar + Festour: 25€). Podeu comprar-lo des del dia 1 d’agost a 
l’Oficina de Turisme o el mateix divendres, durant tot el dia, a la plaça del Mercat. 

13 Festa Major de Ribes. A les 11h, matí de jocs i esports per als més petits, al camp de futbol. 
Col�laboració: Ribetana FC, Arquers de Ribes i 3r ESO. Preu inscripció: 3€. A les 12h, audició de 
sardanes, a la plaça del Mercat. A les 16h, campionat de botifarra, a la plaça del Mercat. A les 
19h, audició de sardanes, al passeig de la Saïda. A les 22h, al teatre municipal, No et vesteixis 
per sopar, a càrrec de la companyia Kiut. Preu d’entrada: 12€. A les 23.00h, a la plaça del 
Mercat, ball amb el grup Randellaires del Ripollès. Col�laboració: Unió de Botiguers i el bar de la 
Plaça. A les 00.00h, al pavelló, concert amb Theràpia de Shock i Virus. Preu d’entrada: 10€ + 
samarreta. Quan s’acabi, esmorzar popular, a la plaça del Mercat, amb els Grallers de Ribes. 



...Ribes de Freser 
 
14 Festa Major de Ribes. Durant tot el dia, tómbola pro gegants. A les 12h, a la plaça del 

Mercat, audició de sardanes. A les 16.30h, campionat de Pro-Evolution Soccer, a l’Arcada. 
Organització: Servei de Joventut de Ribes. Preu d’inscripció: 4€, places màximes 16 persones. A 
continuació, la Partida de TV3, a la plaça del Mercat. Preu d’inscripció: 5€ per parella. A les 18h, a 
la plaça del Mercat, audició de sardanes. A les 19h, No et vesteixis per sopar, a càrrec de la 
companyia Kiut, al teatre municipal. Preu entrada: 12€. A les 22h, a la plaça del Mercat, audició 
de sardanes. A les 00h, al pavelló municipal, ball amb la Montecarlo i Dj’s. Preu entrada: 3€. 

15 Festa Major de Ribes. A les 11h, cercavila de gegants, capgrossos i lluïsos. A les 12h, ofici 
solemne, a l’església de Ribes de Freser. A continuació, a la plaça del Mercat, ball vermut i 
trobada de motos Hearley Davidson, Custom i altres. A les 18h, a la plaça del Mercat, ballet de 
Déu, amb l’esbart dansaire Eudald Coma. A les 18.30h, al teatre municipal, concert de festa 
major a càrrec de la Coral de Ribes. A la mateixa hora, partit de festa major, al camp de futbol. A 
les 22h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. Col�laboració: Associació de Dones. A les 00h, 
al pavelló municipal, ball amb The Covers Band i Dj’s. Preu d’entrada: 3€.  

16 Festa Major de Ribes. A les 12h, al passeig Saïda, audició de sardanes. A les 16.30h, viacrisi 
infantil des de la plaça de l’Ajuntament. Preu d’inscripció: 3€/nen. A les 18h, animació infantil 
amb escuma i xocolatada final, a la Saïda. A les 21h, viacrisi d’adults des de la plaça de 
l’Ajuntament. Preu d’inscripció: 5€/persona. A les 22h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. 
A les 00h, a la font de Sta. Caterina, ball amb Moonlight i Festa dels 90.  

16 Al passeig Guimerà, fira de la pintura.  
17 Festa Major de Ribes. A les 11h, a la Saïda, Mòbil Park Infantil. A les 22h, al camp de futbol, es 

repartiran els premis de tots els concursos celebrats durant la festa major. S’acabarà amb un 
castell de focs artificial. A les 00h, a la piscina, ball amb la Bella i les Bèsties i Dj.. 

18 Festa del carrer Major. 
18 Tarda, al teatre, campanya de donació de sang. Organització: Associació de Donants de Sang. 
21 A les 22h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes amb la Cobla d’Osona.  
23 A les 21.30h, al camp municipal d’esports, coneixement i observació del cel: efemèrides, 

constel�lacions, planetes...observació amb telescopi i a ull nu, amb suport informàtic.  
28 Festa d’homenatge a la gent gran.  
28 A les 18h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes amb la Cobla Principal de l’Escala.  
 
Brugera 
 
6 Festa Major de Bruguera. A les 18h, Bruguera concert amb Adolfo Osta & Esther Formosa i 

Manel Segarra (guitarra) i Cati Plana (acordió). Berenar per a tothom. Preu:4€. L’organització es 
reserva el dret de fer canvis en cas que sigui necessari.  

 
Exposicions i altres activitats 
• Durant tota la Festa Major de Ribes de Freser, concurs d’engalonament de carrers i concurs 

d’engalonament d’aparadors.  
• Dissabtes 6 i 20 d’agost, de les 11h a les 13h, el castell dels nans de Ribes de Freser. Tot 

passejant per la vila de Ribes de Freser, descobrirem els seus orígens, entre ells, el del castell de 
Sant Pere i la seva relació amb uns nans que el van habitar. Preu: 7€; de 8 a 12 anys, 2€. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès convida!”. Lloc: Oficina de Turisme de 
Ribes de Freser. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

• Del 30 de juliol al 21 d’agost, a la sala d’exposicions del casal municipal de cultura, exposició 
Gent del Poble.  

• Del 13 al 21 d’agost, al carrer de les Eres número 13, exposició de patchwork.  
 
RIPOLL 
 
4 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu: Antologia oral de poesia ucraïnesa, a càrrec d’Andriy 

Antonovskiy i Catalina Girona. Lloc: plaça Abat Arnulf. Organització: restaurant Crocus i 
Associació Orinal.  

6 A les 22h, 32è Festival de Música de Ripoll. Concert de joves promeses amb Clara Mestre, 
flauta Adrià Aguilera, piano, i Eudald Dantí, com a pianista acompanyant. Lloc: claustre del 
Monestir. Organització: Amics de la Música de Ripoll. 

10 Durant els dies 10, 11 i 12 d’agost, mercat del comte Guifré. Mercat medieval, animació, 
música i teatre, etc. Vegeu el programa a les pàgines web: www.mercadalripoll.cat o bé a 
www.ripoll.cat . Lloc: centre de la vila. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

11 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu: Cap home és visible, poesia medieval a càrrec de 
Dolors Miquel. Lloc: plaça Abat Arnulf. Organització: restaurant Crocus i Associació Orinal. 



...Ripoll 
 
12 Donació de sang. Lloc: plaça de Sant Joan. Organització: Associació de Donants de Sang. 
18 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu: Recital poètic a càrrec de Núria Martínez Vernis. 

Lloc: plaça Abat Arnulf. Organització: restaurant Crocus i Associació Orinal. 
20 A les 22h, 32è Festival de Música de Ripoll. Concert de cant amb Carles Daza, baríton, amb 

acompanyament de piano. Lloc: claustre del Monestir. Organització: Amics de la Música de Ripoll. 
20 Festa del barri de Llaers. Lloc: barri de Llaers. Organització: AV barri Llaers.  
25 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu: Recital poètic a càrrec d’Eduard Carmona i Guillem 

Callejon. Lloc: plaça Abat Arnulf. Organització: restaurant Crocus i Associació Orinal. 
26 A les 20h, ballada doble de sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i Foment del Montgrí. 

Lloc: plaça de l’Escorxador. Organització: Agrupació Sardanista.  
27 i 28  XIV Raid Hípic de Ripoll. El dia 27, prova internacional puntuable per a la Copa de Raids de la 

Federació Hípica Internacional, Copa Federació Hípica Catalana i Copa de Raids de la Federació 
Espanyola. El dia 28, prova de velocitat controlada de la copa catalana per a principiants. Lloc: 
Inici al polígon industrial dels Pintors. Organització: Country Club Hípic del Ripollès. 

27 A les 22h, 32è Festival de Música de Ripoll. Concert de jazz amb el trio Bernat Font. Lloc: 
claustre del Monestir. Organització: Amics de la Música de Ripoll. 

28 A partir de les 10h i amb activitats pels mes petits, Ripiganga. Lloc: plaça de l’Ajuntament i Abat 
Oliba. Organització: Unió de Botiguers.  

 
Exposicions i altres activitats 
• Cada dimecres i dissabtes, de les 17h a les 19h, 5 segles forjant Ripoll. Acompanyats per un 

monjo del monestir es descobreixen diferents racons i elements històrics de la vila vella de Ripoll. 
Durant el recorregut es visita l’interior de la Farga Palau i s’explica la importància del treball del ferro 
per a la vila i la comarca. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb tiquets 
de la campanya “El Ripollès convida!” Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de 
Ripoll. Organització: CEA Alt Ter i Ajuntament de Ripoll. 

• Del 27 de juny al 26 d’agost, Estiu actiu 2011. Esplai d’estiu – casal preesportiu i casal esportiu. 
Informació i inscripcions a les oficines de la piscina municipal de Ripoll, a partir del dia 30 de maig. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

• Anglès i francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Curs 2011-2012 preinscripció i matrícula a 
partir de l’1 de setembre. Organització: Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll.  

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
1 i 4 45è campament infantil Pla d’Estràngol. Hora i sortida, a concretar amb els programes de 

carrer. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. 
4 A les 14h, arrossada i ball, a càrrec de Joan Riu. Lloc: Casal Jaume Nunó – El Palmàs. 

Organització: Associació de pensionistes i jubilats. 
5 A les 21h, conferència sobre l’observació astronòmica, a càrrec de Fernando Lahoz. Lloc: sala 

Abat Arnau de Vilalba – Palau de l’Abadia. Organització: cafeteria l’Abadia. Col�laboració: Regidoria 
de Cultura. 

6 A les 21h, sortida observació astronòmica. Xerrada sobre l’astrofotografia , a la sala Abat 
Arnau de Vilalba, seguidament, anada a Sant Antoni i sopar. Tiquets del sopar a la cafeteria 
l’Abadia. Organització: cafeteria l’Abadia. Col�laboració: Regidoria de Turisme. 

7 A les 18.30h, al passeig comte Guifré, sardanes amb la Cobla Principal de Porqueres, agrupació 
sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: Regidoria de Cultura.  

13 A les 18h, animació infantil: Tracatà ...saltar i ballar...!!, a càrrec de Jeep Gasulla, al passeig 
comte Guifré. Organització: Regidoria de Cultura i Turisme. Col�laboració: Diputació de Girona. 

14 A les 18.30h, al passeig compte Guifré, sardanes amb la Cobla Rossinyolets. Organització: 
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses i col�laboració: Regidoria de Cultura. 

15 A les 18.30, al passeig comte Guifré, sardanes amb la Cobla Principal de l’Escala. Organització: 
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses i col�laboració: Regidoria de Cultura. 

20 Durant tot el dia, festa del carrer Beat Miró. Lloc: carrer Beat Miró. Organització: veïns del 
carrer Beat Miró. 

20 Durant tot el dia, botiga al carrer. Lloc: entorn comercial. Organització: Unió de Botiguers de 
Sant Joan de les Abadesses. 

20 A les 21h, XVI cicle de representacions del mite del comte Arnau. Caminada nocturna 
seguint les petjades del comte Arnau. Lloc: entorn de Sant Joan de les Abadesses. Sortida: a 
les 21h, davant l’absis del Monestir. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Telèfon: 
972 720 599. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: 
Regidoria de Cultura i Turisme  

 



...Sant Joan de les Abadesses 
 
21 A les 18.30h, al passeig comte Guifré, sardanes amb la Cobla Foment de Montgrí. Organització: 

Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: Regidoria de Cultura.  
27 A les 18h, al jardí del Palmàs, cantada de cançons de taverna i havaneres. Organització: casal 

Jaume Nunó. 
28 A les 18.30h, al passeig comte Guifré, sardanes amb la Cobla Foment de Montgrí. Organització: 

Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: Regidoria de Cultura.  
27/28V Arabequus. International Show for Arabian Horses. Hora per concretar. Organització: ACCAR 

Col�laboració: Romero arabian horses & straining i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
 
Exposicions: 
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De 10h a 14h, i de 16h a 19h 

– diumenge de 10h a 14h, al Palau de l’Abadia. Organitza: Ajuntament de Sant Joan i Terra de 
Comtes i Abats. 

• Del 6 d’agost al 26 de setembre, exposició del pintor Jordi Isern. De dilluns a dissabte, de 10h a 
14h i de les 16h i les 19h. Diumenges, de les 10h a les 14h. Lloc: Palau de l’Abadia. Organització: 
Regidoria de Cultura.  

 
Visites guiades: 
• De dimarts a diumenges del mes d’agost, a les 11h, visita al monestir de Sant Joan de les 

Abadesses. Es pot complementar, a les 12h, amb la visita al Centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau. Lloc: punt de sortida l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: Monestir: adult 
5€; nens de 8 a 13 anys; 1,50€, i menors de 8 anys, gratuït. Monestir i C.I. del Comte Arnau: adults, 
8€, nens de 8 a 13 anys; 3€ i menors de 8 anys; gratuït.(inclou l’entrada al Monestir i al centre 
d’Interpretació del Mite del Comte Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. Hi col�laboren els 
establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can 
Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, 
restaurant la Teuleria, restaurant Ruta del Ferro i restaurant Mas les Feixes. 

• De dimarts a diumenges del mes d’agost, visita guiada – De l’Abadessa al comte Arnau; de la 
història a la llegenda. Dia 12, a les 11h, i el dia 25, ales 17.30h. Lloc: punt de sortida l’Oficina de 
Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: adults, 8€; nens menors de 13 anys i nens de 8 a 13 anys, 3€. 
Menors de 8 anys, gratuït (inclou l’entrada al monestir i centre d’interpretació del mite del comte 
Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. Hi col�laboren les masies de turisme rural: El Janpere, El 
Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, 
pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, restaurant la Teuleria, restaurant Ruta del Ferro i 
restaurant Mas les Feixes. 

• Els dies 4, 11, 18 i 26 d’agost, a les 21h, XVI cicle de representació del mite del comte Arnau. 
“Alimentem el Mite” – Sopars espectacles. Sabeu com era una crisi a l’edat mitjana? Us convidem a 
venir i unir-vos als incipients remences. Després d’una època d’epidèmies, fam, males collites, lluites 
i el terratrèmol de la Candelera, veureu com els pagesos reconstrueixen el poble i “indignats” per les 
injustícies dels senyors, s’aixequen en contra d’ells. Oi que us sona tot això?... Punt de sortida: Palau 
de l’Abadia. Venda entrades:Oficina de -Turisme – Palau de l’Abadia. Telèfon: 972720599. Horari: de 
les 9h a les 14h i de les 16h a les 19h. Aforament limitat i reserva prèvia. Tarifes: adults, entrada 
anticipada, 18€. El mateix dia, 20€. Nens fins a 9 anys, 15€. Organització: “Alimentem el Mite”. 
Col�laboració: Regidoria de Turisme.  

• De dilluns a dissabte, de 10 a 14h, visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, visita lliure a l’espai 
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses. Preu: 2€; de 8 a 12 anys, 1€. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. www.alt-
ter.org.  

• Cada dimarts i dissabte, de 18h a 19h, visita guiada a l’Ecomuseu el Molí Petit. Visita a l’antic 
molí del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A través 
d’un audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el funcionament 
i totes les parts del molí fariner. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Aquesta activitat es pot combinar amb la visita al 
monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 17h. Preu de les dues visites combinades: 7€; de 8 a 
12 anys, 2€. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

• Cada dimarts i dissabte, de 17h a 18h, visita guiada al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. Visita  guiada al monestir de Sant Joan, amb el seu claustre gòtic, una església 
romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Preu: 5€; de 8 a 12 anys, 2€. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, només 2€ d’entrada per 
persona. Aquesta activitat es pot combinar amb la visita a l’Ecomuseu el Molí Petit de les 18h. Preu 
de les dues visites combinades: 7€; de 8 a 12 anys, 2€. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del  



...Sant Joan de les Abadesses 
 

museu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – 
www.alt-ter.org. 

• Cada dijous, de les 17h a les 19h, visita guiada “Els tresors de les Abadesses”. Descoberta dels 
elements històrics de la vila vella de Sant Joan de les Abadesses, a través d’un joc de pistes. 
Activitat adequada per a famílies amb nens. Preu: 5€, menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, inclou un tastet salat. Lloc: punt de 
trobada, davant de la porta del museu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Organització: 
CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
6 A les 21h, sopar popular i ball, al carrer del Ter.  
13 Donació de sang. Organització: Associació de Donants de Sang. 
15 A les 22h, a la plaça de l’Era, havaneres a càrrec de la Garota de l’Empordà. A la mitjà part, hi 

haurà rom cremat per a tothom. 
27 Festa Major de la Ral. Diversos actes a concretar amb cartells de carrer.  
28 Festa Major de la Ral. A les 12h, missa i a les 17h, sardanes. 
 
SETCASES 
 
6 Concurs de rams i fira del dibuix. 
7 Donada de la sal, missa i pic-nic. 
10 Observació dels estels de Sant Llorenç, a Vallter 2000. 
13 Travessa Vallter – Núria.  
14 Festa de l’escuma i pallassos.  
18 Cinema infantil a la fresca.  
20 Concurs de truites i festa de la bicicleta. 
28 Festival de Música de la Vall de Camprodon, a l’església de Setcases. 
 
Altres Activitats  
 
• Tots els divendres d’agost, cinema a la fresca.  
• Els dies 9, 16 i 23 d’agost, jocs de taula.  
 
Vallter 2.000 
 
• A partir del dia 30 de juliol, s’inicia la temporada d’estiu amb activitats diverses: viatge amb el 

telecadira fins al naixement del riu Ter, tubbys, etc.  
 
TOSES 
 
12  IX cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19h, a l’església de St. 

Cristòfol, Jaume Arnella, últim romancer en actiu dels Països Catalans. 
 
Fornells de la Muntanya 
26  IX cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses .A les 19h, edifici del museu dels 

Pastors, Sam Sussoh, música d’arrel tradicional Mandinka (Àfrica Occidental. 
La Molina 
• De l’1 al 5 d’agost, campus d’estiu MTB School La Molina Bike Park.  Per més informació: 

www.lamolina.cat. 
• El dia 6 d’agost, I triatló de muntanya La Molina Sprint. Prova multiesportiva d’una combinació de 

750 metres de natació, 20 quilòmetres de ciclisme i 5 quilòmetres de cursa a peu. Organització: Club 
Triatló Puigcerdà. Col�laboració: La Molina. 

• Del dia 6 i 7 d’agost, festa major de la Molina.  
• Dia 13 d’agost, XXII trobada d’acordionistes. Les activitats començaran a les 18h, a la carpa del 

barri de l’Estació, i es tancaran a les 23h, amb un ball amenitzat per l’orquestra Camaleó. Durant tot 
el dia, hi haurà un mercat artesà i diverses activitats.  

• Dia 14 d’agost, a les 19h, havaneres amb el grup Sac i Ganxo, a la carpa de l’Estació. 
• Del 22 al 28 d’agost, XXXIV trobada de velers. Lloc: zona del Pla d’Anyella. Organització: Club 

Velers Collserola.  
• Dia 28 d’agost, I open de descens dels Països Catalans. Organització: Federació Catalana de 

Ciclisme. 



VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
6 I torneig de futbol 3 contra 3. A les 17h, a davant de l’Ajuntament, campionat de petanca. 

Organització: centre d’Esbarjo. 
7 Aplec de Santa Magdalena. Sortida a peu cap a Santa Magdalena a les 9h, des del prat de l’Om 

a peu pel PR-C59-2. A les 14h, missa a l’ermita. Tot seguit, dinar de germanor a peu de l’ermita 
(accessible amb 4x4 per la nova pista que passa per Puigvassall. Tiquets: adult, 12€, fins a 8 
anys, 5€. S’ha d’encarregar a l’Ajuntament, al telèfon 972701909. Organització: Comissió de 
festes. 

10 Al matí, servei d’estètica i callista. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès. 
13 Des de les 10.30h, per a la mainada de 6 a 14 anys, i a partir de les 16.30h, per a adults, XXVI 

campionat de tenis taula d’aficionats. Lloc: sala polivalent. Organització: centre d’esbarjo. 
13 A les 19h, a la plaça de la Vila, VI vespre d’agost de música tradicional amb Amadeu 

Rossell. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès.  
19 De les 18h a les 20.30, al local cultural, donació de sang. 
20 A partir de les 16h, al local cultural, campionat local de botifarra. Organització: Associació de 

Gent Gran de Vallfogona. 
20 Des de les 17h fins a les 19h, tallers de màscares, per a nens fins a 12 anys. Lloc: davant de 

l’Ajuntament de Vallfogona. Organització: centre d’esbarjo. 
20 A les 22h, sortida de davant de l’Ajuntament, caminada nocturna. Per a tots els públics que 

vulguin gaudir de la nit. En acabar, xocolatada, coca i bany nocturn a la piscina. Organització: 
centre d’esbarjo i Ajuntament de Vallfogona del Ripollès. 

21 A les 10h, Lip Dub Vallfogona. Organització: Vallfojove i Pla Local de Joventut, amb el suport de 
les entitats del municipi.  

25 A les 22.30h, a la pista poliesportiva, sessió disco. Organització: grup local Dj’s de la Vall del 
Foc. 

26 Festa Major. A les 19h, cercavila amb en Plafalgars i la Faràndula, acompanyats dels grallers i 
timbalers de Vallfogona. A la plaça de la Vila, ball popular del gegant i tots els assistents. En 
arribar a l’Ajuntament, pregó i presentació del Lip Dub. Al centre cívic i social, exposició del 
concurs de fotografia del centre d’esbarjo. Bases: es poden presentar 3 fotografies sobre 
Vallfogona i 3 fotografies de tema lliure. Les fotos s’han de presentar en format de 18x24 cm. 
Amb un fons en cartolina. Es poden entregar les fotos fins al 19 d’agost a l’Ajuntament, al Forn i 
Mr. Bikers. A les 22.30h, teatre amb l’obra Moda Íntima, SA, a càrrec del grup de teatre local 
Milany. Entrades anticipades i numerades: 3€. Venda a partir del 15 d’agost, al bar de la piscina 
municipal. Aforament limitat. Segona representació, el 17 de setembre. A les 23h, ball amb el 
grup Cafè Trio, a la pista poliesportiva. Seguidament, sessió disco, a càrrec del grup local Dj’s de 
la Vall del Foc. 

27 Festa Major. A les 10.30h, gimcana infantil, a la zona verda de davant de l’Ajuntament, i en 
acabar, espectacle amb escuma de colors. A les 11.30h, ofrena floral organitzada pel Centre 
d’Esbarjo, en memòria de tots aquells éssers estimats que ens han deixat. A les 12.30h, 
lliurament de premis als participants dels torneigs socials organitzats pel Centre d’Esbarjo i del 
concurs de fotografia, com a cloenda de l’acte se servirà un aperitiu a tots els assistents. A partir 
del migdia, control del XIV Raid Hípic de Ripoll Raid Comte Arnau. A les 16.30h, espectacle 
infantil d’animació, amb la Pica Picarol, a la pista poliesportiva. A continuació, berenar per a la 
canalla, amb coca. A les 18.30h, partit de futbol-7 casats contra solters, XII torneig memorial 
Robert Foguet, a la zona poliesportiva. A les 23h, correfoc a càrrec de Cabrònica del Nord, amb el 
drac de la Guineueta. I a la pista poliesportiva, gran ball de festa major, amb l’orquestra Litoral i 
Denoche. 

28 Festa Major. A les 13h, missa i ofici tocat per la cobla Principal de Banyoles, i tot seguit, audició 
de sardanes, a la zona verda de davant de l’Ajuntament. A les 14.30h, arrossada popular, a la 
carpa de la pista poliesportiva (venda de tiquets a l’Ajuntament). Seguidament, tots els nens i 
nenes podran saltar a l’inflable: Per Reciclar Saltant!, de l’Agència de Residus de Catalunya i 
banyar-se a la piscina municipal. A les 16.30h, ball de final de festa, amb el grup Solimar, a la 
pista poliesportiva. Tots els actes són gratuïts, excepte la funció de teatre. (La comissió de festes 
es reserva el dret d’alterar la programació prevista en cas de força major.) 

27 A les 11.30h, ofrena floral. A continuació, lliurament de premis als participants als torneigs i 
concurs de fotografia. Seguidament, se servirà un aperitiu per a tots els assistents.  

Exposicions i altres activitats 
• Gimnàs d’estirament i relaxació: dilluns i dijous a les 18h, al local polivalent. 
• Temporada de bany a la piscina municipal. 
• Del 27 de juny fins al 26 d’agost (torns setmanals) casal/casalet d’estiu 2011 a Vallfogona del 

Ripollès. Horari: de les 9h a les 14h, el Casal i de 9h a 15h, el Casalet. Edat dels participants: de 0 
a 12 anys. Preu de l’activitat: 40€ per setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès 
amb la col�laboració de l’Escola i l’AMPA. 



 
VILALLONGA DE TER 
 
6 Festa d’estiu de Vilallonga de Ter. A les 18h, audició de sardanes amb la Cobla Osona, a la 

zona esportiva. 
7 Festa d’estiu de Vilallonga de Ter. A les 17h, a la zona esportiva, espectacle infantil amb els 

Pica Picarol. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
13 A les 22h, havaneres, a la zona esportiva, amb el grup Terra Endins. Hi haurà rom cremat per a 

tothom. 
13 Donació de Sang. Organització: Associació de Donants de Sang 
14 A les 17h, a la zona esportiva, festa de l’escuma amb Mega-Mix. 
20 A les 17h, a la zona esportiva, jocs dels anys 60. 
21 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19h, a la sala la Cooperativa, Anna Roig i 

l’Ombre de Ton Chein. Entrada: 3€. 
27 Festa major de Tregurà. A la tarda, espectacle infantil amb Josep Bardulet amb l’espectacle “El 

galapat verd”. A les 23h, ball amb Josep Bardulet i, seguidament, disco mòbil.  
 
Exposicions i altres activitats 

• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala d'informàtica (Punt 
Tic), cinema, biblioteca, lectura i contes. 

Per a més informació, podeu trucar a l'Ajuntament de Vilallonga de Ter, de dilluns a divendres, de 9 
a 14 h. Tel. 972 74 11 06. 

 
 
 
 
 


