
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Agost de 2012  

 
CAMPDEVÀNOL 
 
1 Taller de còctels sense alcohol, a la piscina de Campdevànol. Organització: Regidoria de 

Joventut i Consell Comarcal del Ripollès. 
4 al 12  Col�lectiva 2012: Alps – França. Organització. GEC – Excursionisme.  
4 A les 22 h, a la sala Diagonal, V edició de la nit dels monòlegs. Organització: Ajuntament de 

Campdevànol i Patronat de Cultura.  
5 A la tarda, ball, a càrrec de Zarabanda, a la sala Diagonal.  
11 A les 22 h, a la sala Diagobal, V edició de la nit dels monòlegs. Organització: Ajuntament de 

Campdevànol i Patronat de Cultura.  
12 A la tarda, ball, a càrrec de Gran Gala, a la sala Diagonal.  
15 A la tarda, ball, a càrrec de Genion’s, a la sala Diagonal 
18 A les 22 h, a la sala Diagonal, V edició de la nit dels monòlegs. Organització: Ajuntament de 

Campdevànol i Patronat de Cultura.  
19 A la tarda, ball, a càrrec de Josep Mª Avinyó, a la sala Diagonal. 
25 Festa del barri de l’Estació. Organització: Associació de veïns del barri de l’Estació. Durant la 

festa, audició de sardanes. Organització: Secció sardanista del GEC. A la tarda, ball a càrrec de 
Josep Bardulet, a la sala Diagonal.  

 
Exposicions i altres activitats 
 

• Centre Cívic La Confiança: Punt d’informació turística i cultural. Punt TIC. Local 
d’entitats. Sala Polivalent. Cursos i tallers formatius. Exposicions... Dimarts, dimecres i 
dijous d’11 a 14 h. Dimarts, de 16 a 19 h. 

• Pinacoteca Coll i Bardolet. Horari: Divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a  
20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.  

• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol 
• Campionat social de tennis i pàdel, durant tot el mes. Organització: Club Tennis 

Campdevànol. 
• Dijous dies 2, 9, 16 i 23 d’agost, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: Els misteris dels Sants 

Cristòfols. Lloc de realització: punt de trobada a la plaça Clavé, davant de l’Ajuntament. Visita a 
“la Vella”, l’església més antiga de Campdevànol, que conté unes misterioses pintures 
descobertes fa uns 100 anys. Preu: 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta 
amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració adherits. Organització: CEA Alt Ter. 

 
CAMPELLES 
 
5 Sortida a les 8 h , VIII caminada popular. Ruta 1: Campelles – La Cubil – Pla de Prats. Sortida 

a les 9 h, ruta 2: Campelles – Pla de Prats.  
6 VIII Jornades Científiques: Ciència i Natura. A les 18 h, al Casal Sant Martí, geologia del 

Ripollès a càrrec de Josep Maria Costa, doctor en geologia. Organització: Casal Sant Martí. 
Telèfon: 972 727 288. 

7 A les 18 h, al Casal Sant Martí, VIII Jornades Científiques: Ciència i Natura. La biodiversitat 
a càrrec de Josep Vigo, doctor en biologia. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

8 VIII Jornades Científiques: Ciència i Natura. A les 10.30 h, al Casal Sant Martí, sortida de 
reconeixement i observació ornitològica. A les 18 h, xerrada: ”Els ocells de la nostra Vall”, a 
càrrec de Carles Colodro, ornitòleg. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

11 A les 17 h, inauguració de l’exposició de fotografia. Lloc: sala d’exposicions de l’Ajuntament 
de Campelles. De les 22 h a les 23 h, a l’església de Sant Martí, concert de Cor de cambra a 4 
veus. Més tard, concert jove.  

11 III Jornades d’estudis sobre l’ésser humà: “Masculinitat i feminitat, a la recerca del seu 
sentit”. A les 18 h, xerrada: “De la diferència a la unitat”, a càrrec de Jesús Moreno, llicenciat en 
Magisteri i Filosofia. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288 

12 III Jornades d’estudis sobre l’ésser humà: ”Masculinitat i feminitat, a la recerca del seu 
sentit”.  A les 18 h, xerrada:”L’home i la dona: viure l’un per l’altre”, a càrrec d’Elena Fernández, 
formadora i catequista. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

13 III Jornades d’estudis sobre l’ésser humà: “Masculinitat i feminitat, a la recerca del seu 
sentit” . A les 18 h, xerrada: ”Home i dona. De la separació  a l’encontre”, a càrrec de Carles 
Rivas, llicenciat en Teologia. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

 



...Campelles 
 
17 Al matí, pintura de pancartes i projecció de fotos. A la tarda, partit de solters contra casats 

futbol i bàsquet. Torneig de tennis i petanca. Sopar popular, a la pista. Tothom cal que porti 
sopar per compartir. Concurs de postres. Seguidament, ball.  

18 De les 11 a les 16 h, cinc hores de gimcana, per grups de totes les edats de 4 a 18 anys.  
19 Al matí, a la pista poliesportiva, jocs d’aigua. A la tarda, rua de disfresses, jocs de cucanya i 

bicicletes. A les 17.30 h, xocolatada.  
22 Durant els dies 22, 23 i 24 d’agost, Festa Major de la Baell.  
22 Jornades culturals: Llengua i cultura dels Països Catalans. A les 18 h, xerrada:”La llengua 

pròpia de Catalunya és el català”. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 
23 Jornades culturals: Llengua i cultura dels Països Catalans. A les 18 h, xerrada: “La cultura 

sustenta una societat determinada i li dóna poder”. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 
727 288. 

24 Jornades culturals: Llengua i cultura dels Països Catalans. A les 18 h, xerrada: “El fet cultural 
català”. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

25 Jornades culturals: Llengua i cultura dels Països Catalans. A les 18 h, xerrada: “El genocidi 
lingüístic i cultural català”. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

26 Jornades culturals: Llengua i cultura dels Països Catalans. A les 18 h, xerrada: ”El nostre millor 
camí com a col�lectivitat catalana”. Organització: Casal Sant Martí. Telèfon: 972 727 288. 

26 Al matí, ruta en bicicleta. 
 
Exposicions 

• Del dia 11 al 26 d’agost, exposició: “Evolució, realitat i moviment”, de Sergi Cadenas. Lloc: 
segona planta de l’Ajuntament de Campelles.  

 
CAMPRODON 
 
1 A les 18 h, a la font de Sant Patllari, pregàries en plena natura. A les 19 h, xerrada: presentació 

del parc i itinerari saludable, a càrrec d’Amadeu Rosell, a la sala d’actes de l’Ajuntament. A les 18 
h, cinema amb la pel�lícula: Cachorros, al cinema Casal Camprodoní (sessió infantil). A les 22 h, 
al cinema, Cuando te encentre.  

2 A les 19 h, a la plaça Santa Maria, sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell. A les 18 i 22 
h, al Casal Camprodoní, cinema: Cuando te encuentre. 

3 De les 15 a les 20 h, XXXI Concurs de plantes i flors de la Vall de Camprodon. Recollida de flors. 
A les 18 i 22 h, al Casal Camprodoní, cinema: El enigma del cuervo. 

4 De les 9 a les 13 h, XXXI Concurs de plantes i flors de la Vall de Camprodon. Recollida de 
flors. A les 18 h, obertura de la mostra al públic, al monestir de Sant Pere. A les 18 h, al Casal 
Camprodoní, cinema: Cachorros (sessió infantil). A les 22 h, al Casal Camprodoní, cinema: El 
enigma del cuervo. A les 22 h, a Beget, cinema a la fresca amb la projecció del documental 
sobre en Peret Blanc, realitzat pel músic Artur Blasco. 

5 A les 13 h, entrega dels premis del XXX Concurs de plantes i flors de la Vall de Camprodon. 
Horari de mostra, al monestir de Sant Pere: de les 11 a les 14 h i de les 16 a les 21 h. Durant tot 
el dia, a la plaça Santa Maria, fira del dibuix i l’artesania. A les 18 i a les 22 h, al Casal 
Camprodoní, cinema: Ellas. Excursió a Mardanya (cal portar cotxe particular). Organització: 
Grup de Muntanya de la Vall de Camprodon. Per més informació: 972 740 936. 

6 A les 18 i a les 22 h, al Casal Camprodoní, cinema: Ellas. 
7 A les 18 i a les 22 h, al Casal Camprodoní, cinema: El exótico hotel Marigot. 
8 A les 11 h, a la piscina municipal, XXI cursa de natació. (Inscripcions als socorristes de la 

piscina). A les 18 h, a la font de Llandrius, pregària en plena natura. A les 18 h, al Casal 
Camprodoní, cinema: Lorax (sessió infantil). A les 22 h, al Casal Camprodoní, cinema: Tengo 
ganas de ti.  

9 A partir de les 11 h, a la piscina municipal, IV macrofesta infantil. A les 18 i 22 h, al Casal 
Camprodoní, cinema: Tengo ganas de ti.  

10 A les 22 h, a l’altre costat del Pont Nou, havaneres amb Mar Brava. A les 18 i 22 h, al Casal 
Camprodoní, cinema: Los niños salvajes. 

11 A partir de les 10 h, al pavelló Llandrius, III open CTT Camprodon. A partir de les 18 h, cercavila 
a càrrec de la xaranga Marrinxos Band d’Olot. Parada a la plaça del Prat. A les 18 h, al camp de 
futbol de Camprodon, futbol: UE Camprodon – EF Bosc de Tosca. A les 18 h, al Casal 
Camprodoní, cinema: Lorax (sessió infantil). A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVII 
Festival de música Isaac Albéniz: concert de jazz i swing a càrrec d’Elisa Buil, veu; Josep 
Cornella, piano; Carlos Garrido, bateria; Tània López, veu; Josep Simón, guitarra i Toni León, 
baix. A les 22 h, al Casal Camprodoní, cinema: Los niños salvajes.  

 



...Camprodon 
 
12 Al llarg de tot el matí, diada de la bandereta a favor de Creu Roja. A les 18 i a les 22 h, al 

Casal Camprodoní, cinema: Acto de valor. Excursió: travessa a Núria (Inscripcions a Esport 
Vivac). Organització: GMVC. Per més informació: 972 740 936. 

13 A les 18 h, a la plaça de la Vila, jocs gegants i taller de bombolles gegants, a càrrec 
d’Espectacles del Ripollès. 

14 A les 20h, al monestir de Sant Pere, XXVII Festival de música Isaac Albéniz: Suite Iberia, a 
càrrec de Lluís Grané. Entrega de la medalla Albéniz.  

15 A les 17 h, a can Moi, aplec de sardanes amb la cobla Canigó. A les 20 h, al monestir de Sant 
Pere, XXVII Festival de música Isaac Albéniz: concert a càrrec de la Sinfonietta Orchestra. 
Director Manuel Tévar. A les 22 h, a la plaça del Carme, sardanes amb la cobla Canigó. 

16 De les 17 h a les 21 h, al menjador de l’escola Doctor Robert, donació de Sang. A les 19 h, 
sortida de la plaça d’Espanya, XVI cursa popular. Inscripcions una setmana abans a l’Oficina de 
Turisme. Organització: Ajuntament de Camprodon i Ski Club Camprodon. 

17 A les 20h, al monestir de Sant Pere, XXVII Festival de música Isaac Albéniz: concert líric 
Dolça Catalunya, a càrrec del tenor Albert Deprius i el pianista Ricardo Estrada. Excursió 
nocturna: sortida a les 20h, de l’estació de busos. Pujada nocturna a Sant Antoni. Cal portar 
llum i sopar. Organització: GMVC. Per a més informació: 972 740 936. 

18 A les 17 h, a la Mare de la Font, gimcana ciclista infantil. Hi poden participar nens i nenes fins 
a 14 anys. Inscripcions a la pàgina web, pavelló Llandrius i botigues d’esports. Organització: Ski 
Club de Camprodon. A les 18 h, xerrada: “Podem fiar-nos de la intuïció?”, a càrrec de Sara Ortiz 
Rous, a la sala d’Actes de l’Ajuntament. Organització: ADVAC. A les 18 h, al camp de futbol, V 
trofeu Vila de Camprodon: UE Camprodon – AE Manlleu (3a divisió). A les 23 h, al Club de 
Tenis de Camprodon, concert d’Alfonso Vilanova. (Venda d’entrades anticipades a l’Oficina del 
Club de Tenis o a l’Oficina de Turisme de Camprodon). Preu: 15€. 

19 Excursió de Setcases – Tregurà i Setcases. Organització: GMVC. Per a més informació: 972 740 
936. 

22 A les 18 h, a la font de la Forcarà, pregària en plena natura.  
23 A la tarda, al carrer València, paradetes dels més petits de la casa. A les 19 h, a la plaça de 

l’Ajuntament, sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí.  
25 A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVII Festival de música Isaac Albéniz: concert de 

cloenda a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Director: Carles Coll.  
26 Excursió de Vall-llobre – Carboners. Organització: GMVC. Per a més informació: 972 740 936. 8ª 

volta amb BTT Territori d’Isards. Organització: Ski Club de Camprodon.  
28 A les 18 h, al pavelló vell, xocolatada per les sòcies de l’ADVAC.  
29 A les 18 h, a la Mare de la Font, pregària en plena natura.  
30 A les 18 h, a la plaça Santa Maria, “Musicirc”. Espectacle de circ, música clowns per a tota la 

família, a càrrec de la companyia Cirquet Confetti.  
31 A les 22h, al Prat, sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell.  
 
Informacions diverses 
 
• Del dia 11 al 19 d’agost, venda d’articles a favor de Caritas al carrer València, número 29. Horari: de 

les 11 a les 13 h i de les 17 a les 20 h. 
• Exposició: durant tot el mes, exposició a càrrec de Joan i Maria del Carme Claparols, a la sala 

d’exposicions Germans Vila Riera. (plaça Santa Maria, núm. 9). Horari: de les 10.30 a les 13.30 h i 
de les 17 a les 20 h.  

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

• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h. 

Dissabte, de 15 a les 19 h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.  
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, d’11 h a 14 h. 
• Divendres 17 d’agost, de les 17 h a les 19 h, visita guiada: Les dues viles de Camprodon. Lloc de 

realització: punt de trobada davant de l’església del Carme. Visita guiada pel casc antic de 
Camprodon on coneixerem la seva història, des dels seus 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!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Organització: 
CEA Alt Ter. 



 
GOMBRÈN 
 
18 Festa del Cavall del Comte Arnau.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a  13 h. Organització: 

Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat  
• Diumenges 5 i 19 d’agost, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: El Castell i el Museu del compte 

Arnau. Lloc: punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita al museu del Compe Arnau, on 
hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. Durant la visita s’explica la 
llegenda del comte Arnau, així com 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: 8€; menors de 12 anys: gratuït. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!. Només 2€ d’entrades per 
persona, en concepte d’entrades. Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn. 
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org  

• Diumenges 12 i 26 d’agost, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: Terra de mites; Montgrony a 
l’any 0. Lloc: punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita per la terra fronterera de 
Gombrèn, que inclou al Museu del Comte Arnau, el Centre d’Interpretació Montgrony any 0 i el 
santuari de Montgrony, on s’expliquen la història i l’origen de mites com Otger Cataló. Preu: 8€; 
menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!. Només 2€ d’entrades 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 
 
4 A les 18 h, concert a càrrec de diferents acordionistes del Pirineu i de la comarca del 

Ripollès. A continuació, sopar amb pa amb tomàquet i brasa. Lloc: plaça de Matamala (en 
cas de mal temps, al pavelló). Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festes de 
Les Llosses. 

12 Festa Major de Matamala. A les 23 h, concert amb en Miquel del Roig. Seguidament, sessió 
amb els Dj’s Adrià Ortega i Marçal Ventura.  

13 Festa Major de Matamala. A les 16 h, inflables per a la mainada. A les 17 h, xocolatada popular 
i a les 18 h, xeringada i escuma.  

15 Festa Major de Matamala. A les 13 h, missa solemne, vermut i rifa. A les 19 h, concert 
d’acordions, a càrrec de Tururut Bonaigua. A les 21.30 h, sopar amb plats dels restaurants de les 
Llosses. A les 23 h, ball de festa major amb el Trio Camprodon. Organització: Ajuntament de Les 
Llosses i Comissió de Festes de Les Llosses.  

16 Festa Major de Matamala. A les 18 h, tradicional partit de futbol. Seguidament, concurs 
gastronòmic de truites d’ou. A les 21.30 h, pregó pirotècnic amb els Diables de Ripoll. 
Organització: Ajuntament de Les Llosses i Comissió de Festes de Les Llosses.  

 
LLANARS 
 
10 A les 22 h, espectacle: Live. Lloc: sala de festes 
11 A les 23.30 h, al passeig de Mn. Lluís, festa del jovent: macrodisco. 
12 A les 16.30 h, al camp del Toro, festa de la mainada; disco baby + festa de l’escuma.  
25 A les 22 h, espectacle: Fakir Kirman, a la sala de festes.  
26 A les 18 h, a la plaça de l’Om, danses internacionals.  
 
MOLLÓ 
5 Festa Major d’Espinavell. Durant el matí, a la capella de la Mare de Déu de les Neus, missa 

solemne. A les 17 h, a la plaça dels Estudis, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 23 h, a 
la plaça dels Estudis, ball de festa major amb el Duet Feeling.  

6 Festa Major d’Espinavell. A les 17 h, a la plaça dels Estudis, jocs de cucanya. A les 23 h, a la 
plaça dels Estudis, ball amb Enric el Vocalista.   

10 Festa dels carrers de baix de Molló. A les 21 h, a la plaça Major, sopar popular. A les 23 h, a 
la plaça Major, ball amb Carles Xandri. 

12 A les 17 h, a la plaça Major, animació infantil, a càrrec de Jordi Tonietti.  
17 A les 22 h, a la plaça del Conflent, cantada d’havaneres, a càrrec del Grup Morralla.  
26 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19h, a la sala de ball, Feliu Ventura 

presenta “Música i lletra”.  



... Molló 
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Divendres 3 d’agost, d’11.30 h a 13 h, visita guiada: Molló, cruïlla de camins. Recorregut per 

la vila de Molló, per descobrir la història i la seva joia del romànic, l’església de Santa Cecília. Preu: 
5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!. Lloc: plaça de l’Ajuntament de Molló. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-
ter.org 

 
OGASSA 
 
10 Festa de la Germandat 2012. A les 20 h, repicament de campanes. A les 22 h, quina a favor 

de la Colla Gegantera.  
11 Festa de la Germandat 2012. A les 11 h, cercavila amb la Cobla Osona. A les 12 h, ofici 

solemne. A les 13 h, a la sortida de missa, es celebraran els típics ballets, ballada de gegants i 
sardanes a càrrec de la Cobla Osona. A les 16.30 h, gimcana amb Els Pachamama. A les 18 h, 
sardanes amb la Cobla Osona. A les 21.30 h, sopar popular i a les 23 h, gran ball amb en Xandri.  

12 Festa de la Germandat 2012. A les 9 h, tirada local al plat, amb esmorzar. A les 12 h, missa a 
l’església de Santa Bàrbara. A les 16.30 h, partit de futbol femení. A les 17.30 h, partit de futbol 
masculí. A les 17.30 h, festa de l’escuma a càrrec del grup Els Sapastres. (La comissió de festes 
es reserva el dret de canviar els horaris i els actes programats, per causes alienes a la seva 
voluntat – Fins el dia 9 d’agost, es vendran tiquets del sopar popular a diferents establiments del 
poble. Preu: 10€.) 

18 Festa de sant Pancràs al veïnat del Prat del Pinter.  
 
Exposicions i altres activitats 

• Del dia 11 fins al 19 d’agost, exposició de pintures a l’oli: “Cares del món”, “La Surroca minera 
dels anys 50” i paisatges de Pau Manzanal.  

 
PARDINES 
 
2 Festa Major 2012. Durant el dia, engalonament de carrers. A les 20 h, pregó d’inici de festa.  
3 Festa Major 2012. A les 8.30 h, excursió matinal, sortint des de la plaça del Pedró, a càrrec del 

Centre Alpí Vall del Segadell. A les 12 h, a l’església de Sant Esteve, missa solemne. A les 18 h, a 
la plaça del Pedró, sardanes amb la cobla Principal de Berga. A les 18 h, al càmping de Pardines, 
partit de futbol de solters contra casats. A les 00.30 h, ball de baga amb el conjunt Flash.  

4 Festa Major 2012. XIX campionat de botifarra a la terrassa de Cal Manel. A les 17 h, a la plaça 
de l’Ajuntament, jocs de cucanya per a tots el jovent. Tot seguit, guerra d’aigua. A les 20 h, a 
l’església de Sant Esteve, estrena del recital: “Gesta èpica d’arrels profundes”, poema de Jordi 
Roca i Tubau i música de Josep Maria Serracant. A les 00.30 h, ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Nova Eclipse.  

5 Festa Major 2012. Al matí, a la plaça del Pedró, tallers de manualitats gràcies a les mares de 
Pardines. A les 18 h, Gil i Rataplam, escuma per a la mainada. A les 22 h, a la sala dels Estudis, 
gran quinto. 

11 A la tarda, donació de sang.  
 
PLANOLES 
 
23 Festa Major 2012. Durant tot el dia, engalanem els carrers de Planoles (inscripcions per al 

concurs a l’Ajuntament). A la tarda, inauguració de l’exposició de fotos i de programes antics, a la 
sala del Casino. A les 21 h, sopar popular a la pista poliesportiva. A continuació, ballaruga per 
inaugurar la festa.  

24 Festa Major 2012. A les 10 h, sortida botànica. Organització: AEP. A la mateixa hora, davant 
del Casino, pintada de capgrossos. A continuació, a les 12 h, concurs de bitlles catalanes. A les 19 
h, Romànic en viu: el pati de les cireres, a l’església. A les 21 h, un repic de campanes ens 
anunciarà que els Grallers de Ribes ens acompanyaran des del Casino fins a l’inici del Pregó, a la 
plaça de l’Ajuntament, a càrrec de Pep Cortés. A les 22.30 h, quinto, al Casino. 

25 Festa Major 2012. A les 9 h, inici de les 12 hores de futbol sala, a la pista poliesportiva. A les 
11 h, cursa al Collet de les Barraques (a peu o en bicicleta). A les 16 h, a fora del Casino, 
campionat de botifarra. A les 17 h, al carrer Andreu Illa, ludoteca: jocs gegants per a menuts. A 
les 18 h, a la sala del Casino, projecció de la pel�lícula “Encordades” i conferència a càrrec de 
l’alpinista Mònica Verges. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes amb la cobla Sant 
Josep. A les 24 h, ball de la piscina amb els grups La Banda del Coche Rojo i Old Star Covers.  



...Planoles 
 
26 Festa Major 2012. A les 10 h, missa solemne, a l’església de Sant Vicenç. A les 12 h, pels 

carrers del poble, cercavila amb el grup Xirocs. En acabar, a la plaça de l’Ajuntament, balls 
tradicionals amb l’Esbart Eudald Coma. A les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle de 
màgia amb el màgic Raül. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, actuació dels Falcons de 
Barcelona. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes. A les 22.30 h, a la sala del 
Casino, concert a càrrec de Cris Juanico. A continuació, una mica de música i a dormir.  

27 Festa Major 2012. A les 11.30 h, a la piscina, master class d’Aquagym. A les 12 h, missa de 
difunts, a l’església de Sant Vicenç. A les 13 h, concurs de truites i aperitiu, a la plaça del Casino. 
A les 17h, mítica pujada a pas de ciclista a cal Gasparó. A les 18 h, al Casino, cafè concert amb 
l’orquestra Montecarlo. A les 19.30 h, a la piscina, karaoke. .A les 23 h, ball de confetti amb 
l’orquestra Montecarlo, al Casino. A continuació, discomòbil.  

28 Festa Major 2012. A les 17.30 h, a la pista poliesportiva, festa de l’escuma i xeringada. A 
continuació, xocolatada popular organitzada per l’Associació de Dones de Planoles. A les 20 h, des 
de la plaça del Casino, correfoc amb els Diables Infantils de Gelida. Comiat de festa amb l’Hora 
dels adéus, a la plaça de l’Ajuntament. 

 
Exposicions i altres activitats 
 
• Casal d’estiu infantil a Planoles durant els mesos de juliol i agost: per a nens de 3 a 11 anys, 

de 10 h a les 14 h. Organització: Ajuntament de Planoles. Per a més informació: 
ajuntament@planoles.cat 

 
QUERALBS 
 
9 Els dies 9, 16 i 23 d’agost, taller de bijuteria, a càrrec de M. Antònia Boada, a la casa de Núria. 
18 Concert dels Amants de Lulú, a l’església de Sant Jaume. Hora per  concretar.  
19 Fira Artesana. Taller de patchwork, a càrrec d’Antònia Térmens, a la casa de Núria. A les 18 h, 

sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Del 25 de juliol al 31 d’agost, exposició de fotografia de diversos autors. Lloc: sala 2 de ca 

l’Apremiant.  
• Del 25 de juliol al 22 d’agost, patchwork d’Antònia Térmens. Lloc: sala 1 de ca l’Apremiant.  
• De l’1 d’agost al 15 d’agost, exposició de pintura del grup Serrat Art, a la casa de Núria.  
• OXINEU: programa de sortides guiades de natura, pensades per mostrar l’entorn natural de la 

Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions 
planeres i entenedores mentre es gaudeix d’unes espectaculars vistes. Data: 15 d’agost, sortida 
naturalista per la Vall de Núria (preu especial del cremallera). Preu i condicions: calçat de muntanya, 
roba impermeable i abric, menjar, aigua i binocles. Fes la teva reserva a: mestre@oxineu.com o 
truca al 609055977 (Oriol), també per consultar els preus.  

 
Vall de Núria 
 
• A demanda, visita guiada a Núria. Pelegrinatge a les arrels mítiques i a les forces tel�lúriques més 

importants de Catalunya, visitant la capella de sant Gil, el santuari i llegint poetes i literats. Preu per 
persona: 10€. Guia turístic habilitat: Sr. Miquel Sitjar i Serra. Col�laboració: Patronat de Turisme de 
la Vall de Ribes.  

 
RIBES DE FRESER 
 
4 A les 22 h, a l’església de Santa Maria de Ribes, concert de les espelmes de David Gómez Piano. 

Caminada nocturna amb els Gegants de Ribes. Hora per concretar.  
7 A les 22 h, cartellera de cine: Eva. Organització: Cine Club.  
8 A les 22 h, cartellera de cine: The Turin Horse. Organització: Cine Club. 
11 De les 10 a les 14 h i de les 16 a les 21 h, marató de Donants de Sang. Durant tot el dia, 

activitats a càrrec d’entitats del poble. L’objectiu: 200 donants. Organització: banc de Sang i 
Teixits. A les 22 h, Orquestra de Cambra de l’Empordà: de Mozart als Beatles.  

12 De les 9 a les 19 h, fira de manualitats i trobada de puntaires. A les 14 h, a la Plaça, dinar 
popular. Preu: 12€. Organització: Associació de Dones. Durant tot el dia, tómbola Pro Gegants.   

 
 



... Ribes de Freser 
 
14 Festa Major de Ribes de Freser. De les 11 a les 19 h, a la plaça del Mercat, venda de 

samarretes, pack jove (samarreta, sopar i entrada al ball= 25€) i votació de l’hereu i la pubilla 
2012. A les 20 h, pregó d’inici de Festa Major a càrrec del Concurs de Gossos d’Atura i Teatre 
d’Emergència, amb uns convidats: Txarango. A les 22 h, sopar de bandera, a la Saïda. Preu: 10€. 
A les 00 h, al pavelló, concert amb La Bella i les Bèsties, Txarango, Afrochi Guawa. Preu: 10€ + 
consumició.  Cada  tarda de Festa Major, pels carrers de Ribes, Txarango amb els Grallers de 
Ribes. 

15 Festa Major de Ribes de Freser. A les 11 h, cercavila de gegants, grallers i Cobla Lluïsos. A les 
12 h, ofici solemne a l’església de Sant Maria de Ribes. A continuació, a la plaça del Mercat, ball i 
vermut. A les 17.30 h, a la plaça del Mercat, ballet de Déu. A les 18 h, al teatre municipal, 
concert de Festa Major, a càrrec de la Coral de Ribes. I a la mateixa hora, al camp de futbol, 
partit de Festa Major. A les 22 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. A les 23 h, a la plaça 
del Mercat, ball amb el grup Randellaires del Ripollès. A les 00 h, al pavelló, ball amb l’Orquestra 
Salsabor i després, Dj’s. Preu: 3€. 

16 Festa Major de Ribes de Freser. De les 11 h a les 14 h, cursa d’obstacles: “Anar fent rural 
running”. Organització: Bombers Voluntaris de Ribes de Freser, Ajuntament de Ribes i Vall de 
Núria. A les 12 h, al passeig Saïda, audició de sardanes. A les 16.30 h, Viacrisi infantil des de la 
plaça de l’Ajuntament. Organització: Esplai de Ribes i la Comissió. Preu: 3€/nen. Inscripcions 
mitja hora abans a la mateixa plaça. A les 18 h, a la Saïda, animació infantil i xocolatada final. A 
les 18 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. A les 21 h, Viacrisi de la Creu, la Campana i 
l’Olla, des de la plaça de l’Ajuntament. Preu: 5€/persona. Inscripcions a les 16.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament. A les 22 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. A les 23.30 h, a la font de 
Santa Caterina, ball amb Orient Express, Miquel del Roig i Dj’s.  

17 Festa Major de Ribes de Freser. A les 11h, a la plaça de l’Ajuntament, partida de TV3. 
Organització: esplai de Ribes i la Comissió. Preu: 5€/parella. A les 12 h, a la plaça del Mercat, 
audició de sardanes. A les 18 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. A les 19 h, desfilada 
de mascotes disfressades. Organització: Concurs de Gossos d’Atura. A les 22 h, a la plaça del 
Mercat, audició de sardanes. A les 22 h, al teatre municipal, obra de teatre: Quin Flash, a càrrec 
dels alumnes del SES Joan Triadú. A les 00 h, al pavelló, itinerant festival amb Dj Luxury i Dj’s 
residents. Espectacle de focs, performance amb ballarins, violons i moltes coses més. Preu: 8€ + 
consumició.  

18 Festa Major de Ribes de Freser. De les 11 a les 14 h, al camp de futbol, matí d’esports. 
Organització: Esplai de Ribes, Oxineu i Pirineu Actiu. Preu: 4€/nen. Taller de Jambés, a la plaça 
del Mercat. Organització: Bantaba ONG. A les 12 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. A 
les 14 h, dinar a càrrec de la Bantaba ONG. A les 18 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes. 
A les 19 h, a la Plaça, exhibició i taller de tela acrobàtica. A les 22 h, teatre de Festa Major: Top 
Model de Cia – Perversions (Pep Cruz, Noël Olivé i Jordi Coromina). Preu: 15€. Entrades 
anticipades a l’Oficina de Turisme. A les 23.30 h, ball amb els Catarres, Fugados de Alcatraz i 
Dj’s. Preu: 10€ + consumició. Quan s’acabi, esmorzar popular a la plaça del Mercat, amb els 
Grallers de Ribes.  

19 Festa Major de Ribes de Freser. De les 11 a les 19 h, mòbil park infantil amb inflables, 
inflables d’aigua i vippers. Preu: 4€/nen. A les 19 h, teatre de Festa Major: Top Model de Cia – 
Perversions (Pep Cruz, Noël Olivé i Jordi Coromina). Preu: 15€. Entrades anticipades a l’Oficina de 
Turisme. A les 21.30 h, correfoc, a càrrec dels Dracs i Diables de Ribes. A les 22 h, al camp de 
futbol, final de festa. Es repartiran els premis de tots els concursos celebrats durant la festa i 
s’acabarà amb un castell de focs artificials.  

21 A les 22 h, cartellera de cine: Le Havre. Organització: Cine Club. 
28 A les 22 h, cartellera de cine: Somewhere. Organització: Cine Club.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Del 19 d’agost al 3 de setembre de 2012, exposició del 50è aniversari del concurs de gossos 

d’atura a Ribes de Freser.  
• Del 4 al 19 d’agost, exposició de Ramon Soy. Horari: feiners de les 18 a les 20 h i festius de les 12 

a les 14 h i de les 19 a les 21 h). 
• A partir del 10 d’agost, comença l’exposició de labors i manualitats al carrer Major, número 9. 

Organització: Associació de Dones i Fil de l’Ariadna.  
• OT Vall de Ribes. A partir del 24 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, des de les 10 h, una 

hora passejant per la fresca de Ribes, mentre  en coneixem la història, llegendes i patrimoni amb 
l’ajuda dels seus nans, castells, fonts i contes. També, a partir de les 17 h. Preu per persona: 5€. 
Guia turístic habilitat: Sr. Miquel Sitjar i Serra. Col�laboració: Patronat de Turisme de la Vall de 
Ribes. Tel.: 972 72 77 28. 



... Ribes de Freser 
 
• Casal d’estiu infantil a Ribes de Freser: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 18 h. 

Organització: AMPA CEIP Mare de Déu de Núria. Per a més informació: 
amparibesdefreser@gmail.com  

• Casal d’estiu juvenil a Ribes de Freser: de 8 a 16 anys. De les 9 h a 14 h. Organització: OXINEU. 
Per a més informació: info@oxineu.com  

• OXINEU: programa de sortides guiades de natura pensades per mostrar l’entorn natural de la 
Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions 
planeres i entenedores  mentre es gaudeix d’unes espectaculars vistes des dels miradors de la Vall. 
Durada aproximada: 3 h. Data: 5 d’agost, sortida naturalista a Ribes (Sant Antoni). Data: 19 
d’agost, a Ribes de Freser, jornada d’anellatge d’ocells. Apte per a petits i grans. Durada 
aproximada, 4 h. Inici, a les 8h del matí, al lloc pendent de concretar (Ribes de Freser). Preu i 
condicions: calçat de muntanya, roba impermeable i abric, menjar, aigua i binocles. Fes la teva 
reserva a: mestre@oxineu.com o truca al 609055977 (Oriol),  també per consultar els preus.  

• “En Camí”. De l’1 al 6 de juliol, setmana de recés (retir) de ioga, amb Eva Vidya Jimenez i Michaela 
Adishakti Rusch.   Consulteu preus. Del 9 al 13 de juliol, setmana de música afrocubana. Cants, 
ritmes, mites i llegendes afrocubanes amb Andreas Molino i Martha Galarraga. Del 18 al 22 de juliol, 
setmana de ioga i caminades “En Camí”, amb Michaela Adishakti Rusch. Del 29 de juliol al 3 d’agost, 
setmana d’art i ritual  a la natura, amb Michaela Adishakti Rush. Per a més informació: Michaela A. 
Rusch 0034/659768380 o bé micharusch@telefonica.net Can Perramon E-17534 de Ribes de Freser. 
www.taller-lareina.es 

• Dimarts dies 7 i 21 d’agost, de les 11 h a les 13.30 h, visita guiada: Les mines de ferro de 
Ventolà. Aquestes mines ja des dels temps dels ibers van ser explotades per extreure’n ferro. Preu: 
6€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès 
Convida!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Lloc: punt de trobada a la 
plaça de la Constitució de Ventolà. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

• Dimarts dies 14 i 28 d’agost, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: Els castells dels nans de 
Ribes de Freser. Tot passejant per la vila de Ribes de Freser descobrirem els seus orígens, entre 
ells el dels castells de Sant Pere i la seva relació amb uns nans que el van habitar. Preu: 5€; menors 
de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”. 
Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Lloc: Oficina de Turisme de Ribes de 
Freser. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

 
RIPOLL 
 
3 A les 21 h, Exquisits. Festival poètic d’estiu a Ripoll amb Max Besora de Sant Quirze de Besora. 

Lloc: terrassa del restaurant Crocus. Organització: restaurant El Crocus i Associació 
H.O.R.I.N.A.L. 

4 A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. Joves promeses escollits del 
23è curs d’interpretació musical de Ripoll 2011: Marta Montpeyó, flauta; Marcos Rodríguez, violí; 
Marta Gort, piano. Lloc: Claustre del Monestir de Ripoll. Organització: Amics de la Música de 
Ripoll.  

7 A les 18 h. xeringada de colors i guerra d’aigua. Es recomana portar samarreta blanca o roba 
vella, tovallola i roba de recanvi per després de l’activitat. Lloc: plaça de l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament de Ripoll.  

8 A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. Lírica esplendorosa. Àries 
d’òpera i recull de sarsueles. Maite Alberola, cant; Anna Crexells, piano. Lloc: claustre del 
Monestir de Ripoll. Organització: Amics de la Música de Ripoll. 

10 A les 21 h, Exquisits. Festival poètic d’estiu a Ripoll – Nico Roig (Barcelona, 1976). Lloc: terrassa 
del restaurant Crocus. Organització: restaurant El Crocus i Associació H.O.R.I.N.A.L. 

10 Els dies 10, 11 i 12 d’agost, Mercadal del comte Guifré. Mercat medieval, animació, música i 
teatre. Més informació: www.mercadalderipoll.cat Lloc: centre de la Vila. Organització: 
Ajuntament de Ripoll.  

14 A les 18 h, taller de xapes i maquillatge. Lloc: plaça Gran. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
17 A les 21 h, Exquisits. Festival poètic d’estiu a Ripoll – Per commemorar els 50 anys de la mort 

de Francesc Pujols. L’actor Fèlix Pons interpreta la seva particular visió de “La tardor barcelonina. 
Lloc: terrassa del restaurant Crocus. Organització: restaurant El Crocus i Associació 
H.O.R.I.N.A.L. 

19 Festa del barri de Llaers. Lloc: Llaers  
21 A les 18 h, Sra. Bombolles. Lloc: plaça Sant Eudald. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
24 A les 20 h, ballada doble d’estiu amb les cobles Ciutat de Girona i Sabadell. Lloc: plaça de 

l’Escorxador. Organització: Agrupació sardanista de Ripoll.  
 



... Ripoll 
 
24 A les 21 h, Exquisits. Festival poètic d’estiu a Ripoll – Bikimel (Bellaterra, 1976). Lloc: terrassa 

del restaurant Crocus. Organització: restaurant El Crocus i Associació H.O.R.I.N.A.L. 
25 A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. Jazz a la fresca. Motis & co. 

Andrea Motis, Joan Chamarro, Ignasi Terraza i Espeve Pi. Lloc: Claustre del Monestir de Ripoll. 
Organització: Amics de la Música de Ripoll. 

28 A les 18 h, taller de globuflèxia i jocs gegants. Lloc: plaça de la Lira. Organització: 
Ajuntament de Ripoll.  

31 A les 21 h, Exquisits. Festival poètic d’estiu a Ripoll – Marçal Font Espí (Badalona, 1980). Lloc: 
terrassa del restaurant Crocus. Organització: restaurant El Crocus i Associació H.O.R.I.N.A.L. 

31 Des del 31 fins el 2 de setembre, Raid Hípic.  
 
Exposicions i altres activitats: 
 
• Visites guiades: Monestir de Sant Maria, Scriptorium, Museu Etnogràfic i Farga Palau. Visites 

temàtiques i culturals. Més informació: Oficina de Turisme, 972 70 23 51. Organització: Ajuntament 
de Ripoll.  

• Dimecres 1, 8, 15 i 22 d’agost, de les 17 h a les 19 h, visita guiada: ”Cinc segles forjant 
Ripoll”. Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Acompanyats d’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 els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració adherits. Organització: CEA Alt Ter.  

• Dimarts 7, 14, 21 i 28 d’agost, de les 17 h a les 19 h, visita guiada: “Ora et labora, la vida a 
un monestir benedictí”. Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. 
Durant la visita es dóna a conèixer la visa dels monjos benedictins i les tasques que desenvolupaven 
dins del monestir. També es visita l’exposició de l’Scriptorium i l’activitat finalitza amb un taller de 
pintura al tremp al CAT can Guetes. Preu: 6€; menors de 12 anys, gratuït. Cal reserva prèvia. 
Organització: CEA Alt Ter.  

• Dimecres 1, 8, 15, 22 i 29 d’agost, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: Les pedres ens 
parlen, descoberta del Monestir de Sant Maria de Ripoll. Lloc de realització: punt de trobada al 
CAT can Guetes. Descoberta de l’església de Sant Pere i el monestir de Sant Maria de Ripoll a partir 
de l’arquitectura dels edificis i dels elements esculpits a les seves pedres. Durant el recorregut es 
visita la portalada i el claustre del monestir. Preu: 8€; menors de 12 anys, gratuït. Cal reserva 
prèvia. Organització: CEA Alt Ter.  

• Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, de les 21 h a les 23 h, visita guiada: les nits a Sant 
Bartomeu. Lloc de realització: punt de trobada al CAT can Guetes. Sortida nocturna per descobrir el 
que ens amaga la nit: sons, sensacions, sorpreses, ... es puja fins a la muntanya de Sant Bartomeu, 
amb les restes de la seva església preromànica, i que esdevé un mirador sobre Ripoll. De tornada al 
CAT can Guetes es convida a tots els participants a un ressopó per recuperar forces. Cal portar calçat 
i roba adequada per caminar i una lot (llanterna). Preu: 8€; menors de 12 anys, 2€. Cal reserva 
prèvia. Organització: CEA Alt Ter.  

• Divendres 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost, de les 17 h a les 19 h, visita guiada: un tastet de Ripoll. 
Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Recorregut per la vila de Ripoll a 
través de la descoberta dels productes agroalimentaris locals. Durant el recorregut es visitaran 
alguns establiments de la població per conèixer quins són els productes que elaboren. De tornada al 
CAT can Guetes es convida a tots els participants a una degustació elaborada amb productes locals. 
Preu: 9€; menors de 12 anys, 3€. Cal reserva prèvia. Organització: CEA Alt Ter.  

• Dissabte 4, 11, 18 i 25 d’agost, de les 11 h a les 13.30 h, visita guiada: el secret de la Ruta 
del Ferro. Lloc de realització: punt de trobada al CAT can Guetes. Activitat pensada per famílies per 
descobrir quins secrets ens amaga la Ruta del Ferro, l’antic traçat de ferrocarril que enllaça Ripoll 
amb Sant Joan de les Abadesses. Preu: 6€; menors de 12 anys, gratuït. Possibilitat de llogar 
bicicletes al CAT can Guetes (15€ activitat + lloguer de bicicleta adult i 6€ lloguer de bicicleta per 
nens). Cal reserva prèvia. Organització: CEA Alt Ter.  

• Diumenge 5, 12, 19 i 26 d’agost, de les 11 h a les 13.30 h, visita guiada: de la terra al plat. 
Lloc de realització: punt de trobada al CAT can Guetes. Visita per donar a conèixer quins són els 
productes agroalimentaris del Ripollès. Aquesta activitat es complementa amb la visita a explotacions 
i obradors de productors locals. El lloc de visita varia cada diumenge i el corresponent desplaçament 
es realitza amb vehicles propis. Preu: 6€; menors de 12 anys, gratuït. Cal reserva prèvia. 
Organització: CEA Alt Ter. 

 
 



...Ripoll 
 
• Durant tot el mes, exposició de pintures de Pere Bonada a benefici de Som-hi Ripoll pel 

desenvolupament de Pokour (Senegal). Horari de la biblioteca. Lloc: sala Josep M. Anglada de la 
biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
2 A les 14 h, al Palmàs, arrossada popular. Organització: Associació del Casal Jaume Nunó. 

Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
4 XVII Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. A les 22 h, PYRENE – Esbart Sant 

Martí de Barcelona. Lloc: Claustre del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Preu: 12€. Venda 
de localitats: Oficina de Turisme – 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h  i de 16 a 19 h. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

5 A les 18 h, al passeig del Comte Guifré, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: 
Agrupació Sardanista de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

11 A les 18 h, al passeig del Comte Guifré, espectacle infantil: “De tots colors!”, del Pot Petit. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

12 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Vila d’Olesa. Organització: 
Agrupació Sardanista de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

15 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Vila Principal de l’Escala. 
Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

18 A partir de les 10 h, al centre de la vila, botiga al carrer. Organització: Unió de Botiguers de Sant 
Joan de les Abadesses.  

18 A partir de les 10 h, al carrer del Beat Miró, festa del carrer Beat Miró. Organització: veïns del 
carrer Beat Miró. 

18 XVII Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. A les 21 h, caminada nocturna: 
seguint les petjades del comte Arnau. Lloc: entorn de Sant Joan de les Abadesses. Inscripcions a 
l’Oficina de Turisme – 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h  i de 16 a 19 h. Organització: Unió 
Excursionista de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

19 A les 18 h, al passeig del Comte Guifré, sardanes amb la cobla Principal d’Olot. Organització: 
Agrupació Sardanista de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

25 A les 17 h, al jardí del Palmàs, cantada de cançons populars i havaneres. Organització: 
Associació del Casal Jaume Nunó. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

25 Els dies 25 i 26 d’agost, sortida general: ruta dels estanys Amagats. Hora i punt de sortida, 
consultar a: www.uesantjoant.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.  

26 A les 17 h, al passeig Comte Guifré, doble audició de sardanes amb la cobla Principal d’Olot i la 
cobla Principal de Porqueres. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

25 De les 8 a les 17 h, VI ARABEQUUS. Campionat Internacional de cavalls de pura raça. Lloc: 
Romero Arabian Horses & Training. Organització: A.C.C.A.R. Col�laboració: Romero Arabian Horses 
& Training i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

 
Exposicions: 
 
• Casal d’estiu infantil a Sant Joan de les Abadesses: per a nens de 3 a 11 anys, de 9h a les 13h. 

Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Per més informació: actiu@alt-ter.org  
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a 

14 h, i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 14 h , al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan i Terra de Comtes i Abats. 

• Visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. Visita a l’espai 
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals (sense guiatge). Lloc: Ecomuseu el Molí Petit 
de Sant Joan de les Abadesses. Preu: 2€; menors de 12 anys, gratuïta. Organització: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 - www.alt-ter.org.  

• Visita guiada al Molí Petit, el Molí de les Abadesses, cada dissabte,  de 18 h a 19 h. 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. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
adherits. Amb els tiquets només es pagaran 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més 
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

 



... Sant Joan de les Abadesses 
 
• Visites guiades emmarcades dins del XVII Cicle de representacions del Mite del comte 

Arnau. Cada dia, menys els dilluns del mes d’agost,a les 11.30 h, visita al monestir de Sant Joan 
de les Abadesses i Centre d’Interpretació del Mite del comte Arnau. Punt de sortida: Oficina 
de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren 
els establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, 
Apartaments “Les oficines”, Pensió Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant 
Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 

• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses. Cada dissabte, de les 17 h a les 18 h. 
Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el 
conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Lloc de realització: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses. Preu (inclou l’entrada): 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb 
els tiquets de la Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades. 
Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el Molí Petit, el molí de les 
Abadesses, de 17 h a 19 h. Visita guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una església 
romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Desprès es visita 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 (inclou entrada): 8€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per 
persona, en concepte d’entrada al monestir. 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 

• Visita guiada: els tresors de les Abadesses. Dijous 9 i 23 d’agost, de les 17 h a les 18.30 h. 
Descoberta dels elements històrics de la vila vella de Sant Joan de les Abadesses a través d’un joc de 
pistes. Activitat adequada per famílies amb nens. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Inclou un tastet salat. Per a més informació: 
CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org. 

• Fins al 27 d’agost, exposició: la mirada del paisatge interior, de la pintora Assumpció Mateu. 
Lloc: espai d’art de l’Abadia – palau de l’Abadia. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i 
de les 16 a les 19 h. Els diumenges, de les 10 a les 14 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. 

 
Visites guiades: 
• Visites guiades emmarcades dins del XVII Cicle de representacions del Mite del comte 

Arnau. Cada dia, menys els dilluns i diumenges a la tarda del mes d’agost, a les 17 h, visita de 
l’Abadessa al comte Arnau, De la història a la llegenda. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – 
Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els 
establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, 
Apartaments “Les oficines”, Pensió Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant 
Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 

• Visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. Visita a l’espai 
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals (sense guiatge). Lloc: Ecomuseu el Molí Petit 
de Sant Joan de les Abadesses. Preu: 2€; menors de 12 anys, gratuïta. Organització: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 - www.alt-ter.org.  

• Visita guiada al Molí Petit, el Molí de les Abadesses,  cada dissabte,  de 18 a 19 h. 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. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
campanya “El Ripollès convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
adherits. Amb els tiquets només es pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més 
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Visites guiades emmarcades dins del XVII Cicle de representacions del Mite del comte 
Arnau. Cada dia, menys els dilluns del mes d’agost,a les 11.30 h, visita al monestir de Sant Joan 
de les Abadesses i Centre d’Interpretació del Mite del comte Arnau. Punt de sortida: Oficina 
de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren 
els establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, 
Apartaments “Les oficines”, Pensió Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant 
Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 



... Sant Joan de les Abadesses 
 
• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses.  Cada dissabte, de les 17 h a les 18 

h. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el 
conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Lloc de realització: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses. Preu (inclou l’entrada): 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb 
els tiquets de la Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades. 
Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el seu Molí fariner,  cada 
dissabte , de 17 a 19 h. Visita guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una església romànica 
singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Després es visita 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 (inclou l’entrada): 8€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta 
amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en 
concepte d’entrada al monestir. 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 
 
4 A les 23 h, a la plaça de la Generalitat, festa de l’escuma nocturna.  
11 De les 16 h a les 19 h, a la plaça de la Generalitat, inflables.  
14 A la tarda, donació de sang. Organització: Donants de Sang. 
14 A les 22 h, a la plaça de Sant Pau, cantada d’havaneres amb el grup Rems. A la mitja part, 

rom cremat per a tothom.  
18 A les 22.30 h, a la plaça de Sant Pau, cinema a la fresca amb la projecció de la pel�lícula: 

“American Pie, el reencuentro”.  
25 Durant tot el dia, a coll Salarca, tir al plat local i general.  
25 Festa de la Ral. A les 21 h, a la plaça de la Ral, sopar popular. Seguidament, ball amenitzat per 

Ramon Grup. 
26 Festa de la Ral. A les 12.30 h, a l’església parroquial de la Ral, missa amb l’acompanyament 

d’Eudald Jordà. A les 18 h, a la plaça de la Ral, cantada d’havaneres amb el grup Terral. A la 
mitja part, rom cremat per a tothom. A l’entrada de fosc, focs de fi de festa.  

 
SETCASES 
 
4 Donada de sal a les vaques.  
10 De les 11:30 h a les 13 h, el Ripollès convida: Setcases, set llegendes. Inici a la plaça dels 

Estudis. 
11 Sortida a les 8.30 h, caminada: Roca Colom, pla de Can Magre i Vallter.  
11 A les 16.30 h, xeringada i festa de l’escuma, a la zona verda.  
12 Sortida a les 8.30 h, volta el circ d’Ull de Ter.  
12 A les 17 h, sardanes amb la cobla Osona.  
12 De les 22 h fins a les 2 h, observació dels estels, llàgrimes de Sant Llorenç, amb l’agrupació 

d’aficionats a l’astronomia de Girona. Lloc: A la muntanya de Morens (estació d’esquí). Hi haurà 
servei de bar.  

15 De les 11 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h, inflables, a la zona verda. 
18 A les 16.30 h, taller de maquillatge i globusflèxia, a la zona verda.  
24 De les 11:30 h a les 13 h, el Ripollès convida: Setcases, set llegendes. Inici a la plaça dels 

Estudis. 
25 A les 17 h, conta contes, a la zona verda. 
 
Visites guiades: 
 
• Divendres 10 i 24 d’agost, d’11.30 h a 13 h, visita: Setcases, set llegendes. Descobrirem un 

poble al peu d’alts cims pirinencs, les seves llegendes, històries i l’arquitectura de muntanya. Preu: 
5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org 

 
 
 
 



TOSES 
25 A les 19 h, música tradicional i música folk amb Amadeu i Victòria. Lloc: església de Sant 

Cristòfol.  
 
Fornells 
3 A les 19 h, jazz: Mozzaic, al recinte del Museu dels pastors. 
 
Exposicions i altres activitats 
• A partir del 24 de juliol, obertura de les esglésies de Toses (de 15.30 h a 17.30 h), i Dòrria (de 

les 18 h, a les 20 h), amb visita comentada sobre les pintures romàniques de les dues esglésies i 
visita al conjunt històric de Dòrria. Preu per persona: 3€ cada visita. Guia turístic habilitat: Sr. Miquel 
Sitjar i Serra. Col�laboració: Ajuntament de Toses i el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes.  

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
1 Al matí, servei d’estètica i callista. Lloc: al local polivalent. Organització: Ajuntament de 

Vallfogona de Ripollès (per reservar hora, Mariví: 687729636). 
4 Des de les 10.30 h (per a la mainada de 6 a 14 anys) i a les 16.30 h (per als adults),a la sala 

polivalent,  XXVII Campionat de tenis taula d’aficionats. Organització: Centre d’Esbarjo. 
5 Aplec de Santa Magdalena. Sortida a peu cap a Santa Magdalena a les 9 h, des del Prat de 

l’Om a peu pel PR-C 59-2. A les 14 h, missa a l’ermita de Santa Magdalena. Tot seguit, dinar de 
germanor. Accessible amb 4x4 per la nova pista que passa per Puigvassall. Tiquet d’adult: 12€. 
Nens: 5€ fins a 8 anys. Inscripcions a l’Ajuntament, telèfon: 972 70 19 09. Organització: 
Comissió de Festes.  

11 Durant tot el dia, al centre cívic i social i a les 19 h, a l’església de la Salut, recollida 
d’aportacions per al Centre de Distribució d’Aliments de Ripoll. Organització: Ajuntament 
de Vallfogona de Ripollès amb Creu Roja, Càrites de Ripoll i el Consorci de Benestar Social del 
Ripollès. 

11 A les 10h, al camp de futbol 7, II torneig de futbol 3 contra 3. A les 18.30 h, davant de 
l’Ajuntament, campionat de petanca. Organització: Centre d’Esbarjo. 

11 A les 19 h, a l’església de la Salut, VII vespre d’agost de música tradicional: Verdaguer als 
Santuaris. Joan Josep Mayans canta Verdaguer acompanyat d’Eva Curto, al violoncel. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès. 

17 De les 18 a les 20.30 h, al local cultural, donació de sang. Organització: Donants de sang.  
18 A partir de les 16 h, al local cultural, campionat local de botifarra. Organització: Associació de 

Gent Gran de Vallfogona. 
18 De les 17 a les 19 h, davant de l’Ajuntament, tallers de màscares per a nens de fins a 12 

anys. Organització: Centre d’Esbarjo. 
18 A les 22 h, 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. 

24 Festa Major 2012. A les 19 h, 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 acabar, pregó. Al centre cívic i social, exposició de concurs de fotografia del centre 
d’esbarjo, lliurament de premis i piscolabis. Bases del concurs de fotografia: es poden presentar 3 
fotografies de tema sobre Vallfogona i 3 sobre tema lliure. Les fotografies s’han de presentar en 
format de 18 x 24 cm amb un fons en cartolina. Es poden entregar les fotos, fins al 18 d’agost, a 
l’Ajuntament, Forn i Mr. Bikers.A les 22.30 h, teatre amb l’obra: Ens ha caigut la sogra, de Lluís 
Coquard, a càrrec del grup de teatre local Milany. Entrades anticipades i numerades: 3€. Venda a 
partir del 13 d’agost a l’Ajuntament. Aforament limitat. A les 23 h, ball amb el grup Cafe Trio, a la 
pista poliesportiva coberta. I seguidament, sessió disco, a càrrec del grup local Dj’s de la Vall del 
Foc. 

25 Festa Major 2012. A les 10.30 h, a la zona verda de davant de l’Ajuntament, gimcana infantil. 
En acabar, espectacle amb escuma de colors. A les 11.30 h, ofrena floral. Organització: Centre 
d’Esbarjo, en memòria de tots aquells éssers estimats que ens han deixat. A les 12.30 h, concert 
vermut d’acordió i guitarra amb Victor Pocino i Jordi Codina. A les 16.30 h, a la pista poliesportiva 
coberta, espectacle infantil d’animació amb la companyia Sapastre, i a continuació, berenar per a 
la canalla amb coca. A les 16.30 h, a la zona esportiva municipal, partit de futbol -7: casats 
contra solters. XIII torneig memorial Robert Foguet. A les 19 h, concert de festa major, a càrrec 
de Kirtana i en commemoració dels 10 anys de la Comissió de Festes. A les 23 h, correfoc a 
càrrec Cabrònica del Nord amb el Drac de la Guineueta. I a la pista poliesportiva, gran ball de 
festa major amb Kirtana i los Pachucos.  

 
 
 



...Vallfogona de Ripollès 
 
26 Festa Major 2012. A les 13 h, 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 14.30 h, a la carpa de la 
pista poliesportiva coberta, arrossada popular (venda de tiquets a l’Ajuntament). Seguidament, 
tots els nens i nenes podran banyar-se a la piscina municipal. A les 16.30 h, a la pista 
poliesportiva coberta, ball de final de festa amb Bona Nota. 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.  

 
Exposicions i altres activitats 
 
• Del dia 1 de juliol de 2012 fins al dia 31 d’agost de 2012, exposició d’Àngels Rigall. Ubicació: Al 

forn de Vallfogona de Ripollès. Organització: El Forn de Vallfogona de Ripollès.  
• Temporada de bany a la piscina municipal. Preu: tiquet d’adults, feiner: 4€; nens (de 6 a 12 

anys) feiner: 2,40€. Adult (dissabte i festiu): 4,50€; nens (de 6 a 12 anys) dissabte i festiu: 2,60€. 
• Casal/casalet d’estiu 2012, a Vallfogona del Ripollès. Del 25 de juny al 24 d’agost (torns 

setmanals). Horari: de 9 h a 14 h, el casal i de 9 h a 15 h, el casalet. Edat dels participants: de 0 a 
12 anys. Preu de l’activitat: 50€ per setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
Col�laboració: l’Escola.  

• Gimnàs d’estiraments i relaxació. Dijous, a les 18h, al local polivalent.  
 
VILALLONGA DE TER 
 
3 Festa de la piscina. A les 22 h, a la zona esportiva. Hi haurà sangria per a tothom. 

Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
4 A les 18 h, a la zona esportiva, audició de sardanes amb la cobla la Principal de Banyoles. 

Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
5 A les 17 h, a la zona esportiva, xeringada i festa de l’escuma. Organització: Ajuntament de 

Vilallonga de Ter.  
11 A les 22 h, a la zona esportiva, havaneres, a càrrec de Peix Fregit. Hi haurà rom cremat per a 

tothom. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
12 A les 17 h, a la zona esportiva, espectacle infantil, a càrrec de Carles Cuberes. 
19 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 17 h , a la sala de la Cooperativa, Mazoni.  
25 Festa Major de Tregurà. A les 17 h, espectacle infantil amb Josep Bardulet. A les 23 h, ball i 

disco mòbil amb Josep Bardulet.  
 
Altres activitats: 
Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): Durant el mes d’agost romandrà tancada. 
 
 
 
 


