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CAMPDEVÀNOL 
 
5 A les 17.30h, a la sala Diagonal, ball amb Pa d’Àngel. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 

Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal. 
5 XXI caminada popular. Organització: G. E. Campdevànol – Excursionisme.  
5 De 9 a 13h, descoberta de fauna. Sortida matinal i celebració del dia Mundial dels 
 ocells. Durant la primera part del matí es realitzarà una sessió d’anellament científic d’ocells, per 
 conèixer quines espècies viuen al riu i, a partir de mig matí, descoberta del riu a partir dels 
 animals bioindicadors. Activitat gratuïta. Recomanable portar botes d’aigua o sandàlies de  riu, 
 salabrets i, qui vulgui, esmorzar. Organització: Consorci del Ter i CEA Alt Ter. Per a més 
 informació: 972.72.13.17 www.alt-ter.org.Inscripcions prèvies. Consorci del Ter 972.40.50. 
 91.  
11 A les 10h, missa a Sant Grau. Organització: Catequesi de Parròquia de Sant Cristòfol de 

Campdevànol. De les 16 a les 20.30 h, a la sala polivalent del centre cívic, donació de sang. 
Organització: Donants de Sang.  

12 A les 17.30h, a la sala Diagonal, Ball amb Jordi Bruch. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  

18 Clàssica cotaca. Organització: G.E. Campdevànol- Escalada -Alta Muntanya.  
19 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Dolce Vita. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 

Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  
19 Sortida sender: coll de la Boixeda, Beget, Oix (Ripollès - Garrotxa). Organització: G. E. 

Campdevànol- Senders.  
19 43a Marxa infantil de regularitat. Organització: G. Exta. Campdevànol- Excursionisme 
24 II Biennal del Metall. Durant tot el dia, al centre cívic, Jornades i xerrades tècniques de la 

indústria del metall.  
25 II Biennal del Metall. De les 10 a les 14h i de les 16 a les 20h, a la plaça Anselm Clavé, forjant 

en viu. Veniu a conèixer l’art de la forja sota el guiatge de més de 20 forjadors reconeguts 
nacionalment i internacionalment. Visites guiades a l’empresa Comforsa. Exposició de forja 
artística. Tallers en família i tastos gastronòmics. Demostracions de forja comentades. Classes 
magistrals. 

26 II Biennal del Metall. De les 10 a les 14h, a la plaça Anselm Clavé, forjant en viu. Veniu a 
conèixer l’art de la forja sota el guiatge de més de 20 forjadors reconeguts nacionalment i 
internacionalment. Visites guiades a l’empresa Comforsa. Exposició de forja artística. Tallers en 
família i tastos gastronòmics. Demostracions de forja comentades. Classes magistrals. 

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

 
Altres Activitats 
 

• Diumenge 5 d’octubre, de les 9 a les 13 h, descoberta dels animals del riu. Punt de trobada: 
a l’estació, a les 9 i a les 10 h. Sortida matinal i celebració del dia Mundial dels ocells. Durant la 
primera part del matí es realitzarà una sessió d’anellament científic d’ocells, per conèixer quines 
espècies viuen al riu i, a partir de mig matí, descoberta del riu a partir dels animals bioindicadors. 
Activitat gratuïta. Recomanable portar botes d’aigua o sandàlies de riu, salabrets i, qui vulgui, 
esmorzar. Organització: Consorci del Ter i CEA Alt Ter. Per a més informació: 972 72 13 17 – 
www.alt-ter.org Inscripcions prèvies: Consorci del Ter – 972 40 50 91. 

• Tarda jove a Campdevànol. Tots els dilluns de 17 a 19h, la sala polivalent del centre cívic 
s'obre a tots els joves de Campdevànol de 12 a 17 anys, com a punt de trobada jove i espai de 
creació d'activitats conduïdes per la nostra tècnica de Joventut, Inga Drake.  
Un espai, per trobar-nos, sentir música, xerrar, fer sentir la vostra veu , les vostres il·lusions i 
també gaudir d'un munt d'activitats com: tatuatges de henna, sessió de fotos, tallers de 
cuina, jugar a la play station i la Wii, campionat de futbolí, tennis taula, taller de virtual dj, jocs 
de taula, cinema, gimcanes, skate, cinema, jocs de desinhibició, de solidaritat, gravacions de 
videos... Els dilluns que programarem activitats seran els següents:Octubre: 6, 13, 20 i 27. 
Consulteu el detall de l'activitat al nostre 
facebook www.facebook.com/joventut.campdevanol. Aquests any, també dilluns de 4 a 
5 de la tarda farem un taller d'estudi assistit. Pots venir a fer els deures, estudiar, fer 
recerques a internet, anar a la biblioteca a buscar llibres... 

 
 
 
 
 



 
...Campdevànol 
 
Exposicions: 
 

• A la sala auditori del Centre Cívic la Confiança, La Dansa de la Gala a Campdevànol. Obertura 
del 26 de setembre al 18 d’octubre, divendres de 18 a 20 h i dissabtes de 18 h a 20 h.  

• A la sala polivalent del Centre Cívic la Confiança, Recull Fotogràfic de la Dansa de la Gala a 
Campdevànol. Horari d’obertura:Del 26 de setembre al 18 d’octubre, divendres de 18 a 20 h i 
dissabtes de 18 a 20 h. 

 

CAMPRODON 
 
2 Al llarg del matí, els cotxes de la 51 Caravana Internacional de cotxes vetustos Girona- 

Costa Brava estaran exposats. 
4 Festa Major de la Colònia Estabanell i Cavallera: A les 21 h, Sopar popular. A les 23.30 h, 

Engrescant ball amb Josep Bardolet. 
5 Festa de la Colònia Estabanell i Cavallera: A les 12.30 h, Missa a Cavallera. A les 16 h, 

Plantada de gegants, seguidament 14ena. trobada gegantera. 
12 Aplec del Remei: A les 12 h,  Celebració Eucarística. A les 14 h, Dinar popular. A les 15.30 h, 

Rosari i cant dels goigs. Seguidament, sardanes amb la cobla Canigó.  
 
Visita guiada 
 

• Dissabte 18 d’octubre, a partir de les 10 h, visita guiada: Vall de Camprodon medieval. 
(proposta d’un dia). Lloc de trobada: estació de busos de Camprodon. Al matí, visita del castell 
de Rocabruna i santa Cecília de Molló. Dinar a can Jordi d’Espinavell. A la tarda, visita a 
Camprodon. Preu: 45€; 36€ amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, disponibles 
als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer 
reserva. La proposta es realitzarà si hi ha un mínim de 8 persones. Telèfon: 972 72 13 17 / 686 
11 33 44 – info@alt-ter.org.  

 
Informacions diverses 
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades del 

nucli antic de la vila. Telecentres: Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 a les 15h. 
pavelló Llandrius de dilluns a divendres, de les 16 a les 20h. Dissabte de les 15 a les 19h.  

• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h. 
• Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí). 
 

GOMBRÈN 
 
Visita guiada 
 
• Diumenge 26 d’octubre, a les 11 h, visita guiada al Museu del Comte Arnau, castell de 

Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del mite del comte Arnau de Sant Joan de 
les Abadesses. Punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Descoberta del mite del Comte 
Arnau tot visitant el museu de Gombrèn, el gorg dels Banyuts i el mateix castell on va viure el 
llegendari comte. Preu: 10,00€; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 20% 
amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - 
info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter.  

• Divendres 3 d’octubre, a les 18.30 h, visita guiada: “la tardor, temps de brama”. Punt de 
trobada: plaça del Roser de Gombrèn. A la tardor els cérvols entren en zel. Tot cercant parella 
deixen la protecció dels boscos i són més fàcils de veure i sentir. Provarem de trobar-los, veniu? 
Recomanable portar llanterna. Preu: 9€, menors de 12 anys gratuït. Només 6€ amb els tiquets de la 
campanya “El Ripollès Convida”, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. 
Places limitades; cal fer reserva. Telèfon: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – info@alt-ter.org  

 
 

MOLLÓ 



13 Tria de mulats d'Espinavell: A partir de les 10 h, Baixada del Bestiar. A les 13 h, Entrega 
 de premis als millors exemplars. Categories de semental, parella (euga i pollí), pollina i 
 escamot. A partir de les 15 h, Tria de mulats. Durant tot el dia, Fira Comercial amb venda de 
 productes artesanals.  

OGASSA 
 
5 Trobada de boletaires. Per a més informació, consultar cartellera. 

 
PARDINES 
 
11 Festa de la Cervesa i el Rebost, a la Plaça del Pedró i durant tot el dia. Hi haurà actuació de 

Diables i Focs a partir de la tarda.  

 
PLANOLES 
 
11 Festa del Bolet. A les 9h, a la plaça Casino. Sortida amb micòleg a buscar bolets. A les 

13.30h. Arribada a casino i inici de tria i classificació de bolets. A les 17h, es continuarà amb 
la tria de bolets amb micòleg. A les 18h. Conferència. 

12 Festa del bolet. A les 11h Exposició de bolets. A les 13.30h. Tastet de bolets a càrrec de 
l’associació de dones de Planoles. Preu tastet: 5€ socis i 6€ no socis. Informació i inscripcions al 
633.15.60.11 o a info@aeplanoles.org. 

25 Festa de la diversitat. Menú degustació “ Cuina internacional i sabors llunyans “. Venda 
de tickets i reserves a la FONDA CAL DALDO fins el 20.09.2014 - 20€ per persona. 

 
Visites guiades: 
 

• Dissabte 4 d’octubre, a partir de les 10 h, visita guiada al collet de les Barraques (proposta 
d’un dia.) Punt de trobada, davant del Casino. Al matí, itinerari de natura per entorns d’alta 
muntanya on es pot observar fauna i flora singular. Dinar a Can Cruells. A la tarda, visita als 
embotits casolans de Planoles. Preu: 45 €; 36€ amb els tiquets de la campanya “El Ripollès 
Convida”, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: 
imprescindible fer reserva. La proposta es realitzarà si hi ha un mínim de 8 persones. Telèfon: 
972 72 13 17 / 686 11 33 44. – info@alt-ter.org.  

 
QUERALBS 
 
Vall de Núria 
 
5 XVII Duatló Queralbs-Nuria.  Distancia: 11 KM, 14 KM, 11 KM. Participants: 650. Organizador: 

Centre Excursionista Terrassa. Altres Dades: Els esportistes tenen un màxim de 6 hores per 
completar el recorregut. Es obligatori l'us de jaqueta o paravent en el tram que es fa a peu i de 
casc en el de BTT. 

 

RIBES DE FRESER 
 
11 XXX Fira del Bestiar de la bruna dels Pirineus i XVIII Fira Pirinenca de la Vall de Ribes. 

Activitats durant tot el dia. Lloc: zona esportiva i passeig de la Margarideta. Organització: 
Ajuntament de Ribes de Freser. Col·laboració: Patronat Municipal d’Esports de Ribes de Freser i 
Ramaders de la Vall de Ribes.  

11 A les 17.30h, inauguració de l'Espai Joan Triadú, amb la projecció al Cinema Catalunya de 
l'audiovisual homenatge: Llegir com viure.  

11 Reflexes del Ganges - musica india clàssica. Al teatre municipal , a les 19h. Entrada gratuïta. 
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser 

11 Sessions sorpresa de cinema, a les 19.30h, al cinema Catalunya. Organització: Amics del 
Cinema de la Vall de Ribes 

... Ribes de Freser 
 
12 Durant tot el dia, pels carrers de Ribes de Freser, Fira del bolet de la Vall de Ribes.  



16 Òpera en directe. TOSCA - Des de l'Opera Nacional de París, a les 19.30h, al cinema 
Catalunya. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

19 30 anys de Gegants a Ribes. Caminada de la tardor. Organització: Gegants de la Vall de 
Ribes. 

26 30 anys de Gegants a Ribes. Sopar amenitzat amb música. Dones acordionistes. 
Organització: Gegants de la Vall de Ribes. 

31 A la tarda, a la biblioteca de Ribes de Freser, contes amb la Judit Sabaté. Organització: 
Ajuntament de Ribes de Freser. 

 
Altres activitats 

• Tarda jove a Ribes. Tots els dimarts de 17 a 19h, la sala d'exposicions de Ribes s'obre a tots els 
joves de Campdevànol de 12 a 17 anys, com a punt de trobada jove i espai de creació d'activitats 
conduïdes per la  tècnica de Joventut, Inga Drake.  
Un espai, per trobar-nos, sentir música, xerrar, fer sentir la vostra veu , les vostres il·lusions i 
també gaudir d'un munt d'activitats com: tatuatges de henna, sessió de fotos, tallers de 
cuina, jugar a la play station i la Wii, campionat de futbolí, tennis taula, taller de virtual dj, jocs 
de taula, cinema, gimcanes, skate, cinema, jocs de desinhibició, de solidaritat, gravacions de 
videos... Els dimarts que programarem activitats seran els següents:Octubre: 7, 14 i 21. 
Consulteu el detall de l'activitat al nostre facebook www.facebook.com/joventut.ribes.  

 

RIPOLL 
 
4 Circalira. Al mati, d'11 a 14h a la Pl. de la Lira. Taller de circ amb Associació Ripolles Circ - 

Malabars, Diabolo, Plats Xinesos, Jocs Collaboratius, Monocicle i corda de 
Funambalisme. A les 12.30h Taller de llenguatge de signes  (LSC) a càrrec de les Cridaneras 
- Nivell Basic . A les 17h, Espectacle de Malabars, Comèdia, Bombolles Gegants i Foc. 
Organització: Associació d'arts del Circ del Ripollès 

4 Concert de OL'GREEN grup finalista del concurs "Oh. Happy day" de TV3. A les 20.30h, al 
Teatre Comtal. Organització: Ajuntament de Ripoll 

5 Banys de bosc als Emprius de Llaés. Cal inscripció prèvia. Organització: Ajuntament i Gedena 
Ripollès 

5 Teatre familiar. El país del pa amb tomàquet, a les 12h, al Teatre Comtal. Organització:
 Ajuntament de Ripoll 

5 Ball amb Filling. A les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització: Associació amics del ball.  
11 Presentació del llibre "Superem el càncer! Pedalem per la independència". Presentació a 

càrrec de Ramon Prat. A les 12h. a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata. 
Organització: Pedalem per la independència. 

11 Inauguració de l'exposició "El despertador de catalans" amb documents del fons 
 Lambert Mata, la Biblioteca  Marià Vayreda  d'Olot i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
 coetanis a la guerra de Successió, visita guiada per la  mateixa a càrrec del seu 
 comissari el Sr. Miquel Puig i Reixach, historiador. A les 19h, a la Biblioteca Lambert 
 Mata. 
12 Aplec a l'ermita del Remei. Organització:AAVV barri 
12 Ball amb Sharazan, a les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització: Associació amics del 

ball.  
15 Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'ovella. Al passeig Mestre Guich i pl. De l'Escorxador 

mostra de bestiar oví (fins a les 14.30 h) Esmorzar de productes derivats del xai i concurs de 
bestiar.A la pl. Gran, pl. Sant Eudald, pl. De la Lira i c. Jacint Verdaguer, parades d'artesania i 
mercat tradicional (durant tot el dia). 

16 Hora del conte a càrrec de Núria Agulló. A les 18h, a la Biblioteca Lambert Mata 
 Organització: Biblioteca Lambert Mata 
17 Inauguració de la Oficina Jove del Ripollès. A les 18h, al Casal de joves El Galliner. 

Organització: Consell Comarcal del Ripollès i Ajuntament de Ripoll  
17 Sessió de “Chi kung pels pulmons" a càrrec de Raul Verdaguer. A les 18.30h, a la Sala 

Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata 
17 Parlem de cinema : comentari col.loqui de la pel.lícula "Cuentos de Tokio" dirigida per 

Ysujiro Ozu, a càrrec de Ramon Musach. A les 20h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca 
Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata 

17 Cine club ARIC. A les 22h, al Teatre Comtal. Organització: cine club Aric 
 
... Ripoll 
18 Trail Terra de Comtes i Abats. Sortida i arribada a la pl. del Monestir. Informació i inscripcions 

www.trailterradecomtesiabats.cat 



18 Donació de sang. De 10 a 21h, a la Sala Eudald Graells. Organització:Donants de sang. 
18 Club de lectura juvenil, comentari col.loqui del llibre Wonder de R.J Palacio, a càrrec 

d'Adrià Brull. A les 12 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata 

19 Mermà - Mercat de segona mà de Ripoll, al matí, al Passeig Ragull. Organització:Mermà 
19 XXIX Trobada i dinar excursionistes www.clubexcursionistaripoll.com. Organització: Club 

Excursionista de Ripoll 
19 Ball amb Josep Maria d'Avinyó. A les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització: 

Associació amics del ball.  
21  Presentació del llibre La bíblia de pedra de Marc Capdevila, presentació a càrrec de 
 Daniel Palomeras,  metge i escriptor. A les 19.30 h, a la  Sala Josep M. Anglada a la 
 Biblioteca Lambert Mata 
23  Conferència: "Bolets, com diferenciar els bons dels tòxics" a càrrec de Santi Elena Vila 
 19.00h a la  Sala Josep M. Anglada a la Biblioteca Lambert Mata 
24 Col·loqui sobre la Llei de l'avortament. A les 20h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca 

Lambert Mata. Organització: Associació de dones de Ripoll 
25 Campionat Catalunya de dards punta d'acer, a lEspai d'art Marià Font. Organització:

 Associació de dards de Ripoll 
25 Concert Presentació disc La carta esferica + Artistes convidats entrades aniticipades a 

http://www.tincticket.com/. A les 23 h, al Teatre Comtal.  
25 III a Milla Ripoll. A les 17 h, cursa infantil. Inscripcions: 1€. A les 17.30 h, cursa d’adults. 

Inscripcions 5€. A les 18h, berenar i entrega de premis.  
26 Cursa d'orientació III Trofeu del Ripollès. www.clubexcursionistaripoll.com 
26 28è Festival de patinatge artístic. A les 17h, al Pavelló Municipal. Organització: club patí Ripoll 
25  Campionat Catalunya de dards punta d'acer, a l'Espai d'art Marià Font. Organització:

 Associació de dards de Ripoll 
26 Ball amb Axis Duet, a les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització: Associació amics del 

ball.  
31 "La Principal, d'un arbre amunt" Espectacle amb Elena Martinell. Concert i castanyada. 

A les  22h, al Teatre Comtal. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll, CIT, Ajuntament 
 
Visites guiades 
 
• Tots els diumenges del mes d’octubre, a les 11.30 h, visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre 

d’Interpretació per descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant visita a 
l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. 
www.terradecomtes.cat.  

• Dissabte 4 d’octubre, a les 11 h, visita guiada: “La petjada de l’Abat Cinc segles forjant Ripoll”. 
Lloc: Ripoll i la farga de Palau. Visita ambientada al segle XVII, acompanyats de Fra Benet, monjo 
almoiner del monestir, descobrirem el Ripoll de l’època i la farga Palau. Preu: 8€/pax. Visita guiada 
amb un descompte del 37% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 
13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. 

• Tots els diumenges de mes d’octubre, a les 11.00 h, Visita guiada "Ripoll, Bressol de 
Catalunya". Visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre d’Interpretació per descobrir la història 
del bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant visita a l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Per a més 
informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé 
reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Preu: 8,00€; Menors de 8 anys: gratuït . Visita 
guiada amb un descompte del 15% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” 
Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer 
reserva. Tel: 972 72 13 17/686 11 33 44 -info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 
17. 

• Dissabte 4 d’octubre, a les 11 h, visita guiada: “La petjada de l’Abat”. Visita teatralitzada per Ripoll. 
Un personatge noble de l’edat mitjana recorre esdeveniments històrics narrats des de la fantasia i la 
realitat amb un perfil còmic, distès, desenfadat i amè. Preu: 9€; menors de 8 anys: gratuït. Només 
7€ amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida”, disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració col·laboració. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44. Correu 
electrònic: info@alt-ter.org  

 
 
 
 
...Ripoll 
 



Exposicions i altres activitats 
 
• Durant tot el mes exposició "Bolets" amb fotografies d'Antonina Coromina, i llibres sobre el 

tema de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll i del Sr. Santi Elena i Vila (micòleg). A la Sala Josep M. 
Anglada Biblioteca Lambert Mata 

• Fins el 16 de novembre Exposició "Art perdut ", al Museu Etnogràfic.  
• De l'11 d'octubre al 5 de desembre. Exposició "El despertador de catalans" amb documents del 

fons Lambert Mata, la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa coetanis a la 
guerra de Successió, en horaris de biblioteca. A la Biblioteca Lambert Mata. Organització:
 Biblioteca Lambert Mata 

• Del 16 al 22 d'octubre. Exposició de bolets. A l'Espai d'art Marià Font. 
 

SANT JOAN DE LES ABADESSES 
4 A les 17 h, a l'Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, Projecció del documental "Historias de un 
 santuario" de TVAnimalista. En acabar, degustació de productes vegans per als assistents. 
 Organització: Santuario Gaia. 
10 A les 17.45 h, a l'Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, Jornada Dones i Esports. Organització: 
 Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses. 
11 A partir de les 10 h, a l' Ecomuseu El Molí Petit, Festa dels Ocells. Organització: CEA Alt-Ter. 
12 A les 14 h, a l'Era d'en Serralta, Botifarrada de la Vila Vella. Venda de tiquets: Perruqueria 
 Maria – caseta ONCE. Organitza: Associació de Veïns de la Vila Vella. 
12 A partir de les 9.30 h, als aparcaments de Can Crehuet, 3r Caga-Poni. Organització: C.E. 
 Abadessenc. 
12 A les 8 h, a la plaça Torres i Bages, Sortida al Born i Sta. Maria del Mar. Organització: 
 Regidoria de Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
12 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, Ball a càrrec de David Casals. Organització: 
 Associació de Jubilats i Pensionistes. 
18 A les 19h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba – Palau de l’Abadia, Xerrada – col·loqui sobre el 
 documental “Transmissions. Memòries de Lluís Sala Sala” Guerra Civil 1936-1939 a càrrec de 
 Jordi Algué Sala. Organització: Arxiu Municipal de Sant Joan de les Abadesses. 
18 i 19  5a edició dels 2 Dies de Trial Santigosa-Clàssic. Organització: Moto Club Abadesses. Per a 
 més informació: www.motoclubabadesses.cat. 
19 Durant tot el dia, a la plaça Anselm Clavé, V Fira de la Carbassa: Concurs de carbasses, 
 Exhibició de treballs manuals amb carbasses, Mercat de productes relacionats amb la carbassa. 
 Organització:  Associació de Carbassaires de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan 
 de les Abadesses. 
19 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, Ball a càrrec de Joan Ballesteros. Organització: 
 Associació de Jubilats i Pensionistes. 
23 A les 16.45 h, a la Biblioteca Josep Picola, Aquell dia de 1714 a càrrec de Bernat Soler. 
 Organització:  Regidoria de Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
25 i 26  al Palau de l'Abadia, Exposició de Bonsais de Col·lecció. Organització: Bonsai Associació 
 Santjoanina. Col·laboració:  Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
25 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, Ball a càrrec de Maite i Jordi. Organització: 
 Associació de Jubilats i Pensionistes. 
30 Al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, Castanyada amb berenar i ball. Organització:  Associació de 
 Jubilats i Pensionistes. 
31 A les 18 h, a l'Espai Art l’Abadia - Palau de l’Abadia,  Inauguració de l’exposició "Tessera 
 Hospitalis". Escultures, dibuixos i pintures de Josep Ricart i Rial. Organització: Regidoria de 
 Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Exposicions: 

• Del 5 de setembre al 19 d’octubre, a Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Les tres 
dimensions de les Runes, d’Emili Armengol. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges 
de 10 a 14 h. Organització: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• 25 i 26 d’octubre, al Palau de l'Abadia, Exposició Bonsais de col·lecció. Dissabte de 10 a 14 h i 
de 16 a 19 h. Diumenge de 10 a 14 h. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Del 31 d’octubre al 25 de gener, a l'Espai Art l'Abadia - Palau de l'Abadia,  Exposició Tessera 
Hospitalis. Escultures, dibuixos i pintures de Josep Ricart i Rial. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h. Diumenges de 10 a 14 h. Organització: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

... Sant Joan de les Abadesses 
 
Visites Guiades 



 
• Tots els dissabtes del mes d’octubre, a les 16.30 h,  visita guiada al Monestir de Sant Joan de 

les Abadesses i a la vila Vella. Visita d’un dels monuments més importants del romànic català i 
descobrireu la vila, tot resseguint la seva història i les seves llegendes i tradicions. Punt de trobada 
davant de l'Oficina de Turisme (Palau de l'Abadia). Per a més informació i reserves: Terra de Comtes 
i Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Organització: 
Terra de Comtes i Abats. Preu: 8,00€/pax.; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte 
del 15% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer reserva (el taller només 
es farà si hi ha reserva de mínim 4 adults amb 24h d'antelació). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – 
CEA Alt Ter – www-alt-ter.org / info@alt-ter.org. 

• Dissabte 18 d’octubre, a les 11 h, visita guiada: el Molí Petit, el Molí de les Abadesses. Punt de 
trobada: El Molí Petit, Sant Joan de les Abadesses. Visitarem l'antic molí fariner del monestir on, a 
través d'audiovisuals i maquetes, s'explica el seu funcionament, així com les seves anècdotes i 
llegendes. Inclou un taller per fer pa (taller es farà amb reserva de places, mínim de 4 adults amb 24 
hores d’antelació. Preu: 8,00€/pax.; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 
37% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer reserva (el taller només es farà si hi 
ha reserva de mínim 4 adults amb 24h d'antelació). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – CEA Alt Ter 
– www-alt-ter.org / info@alt-ter.org. 

• Dissabte 11 d’octubre, de les 9 a les 11 h, festa dels ocells al Molí Petit. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit 
de Sant Joan de les Abadesses. Activitats per conèixer els ocells dels entorns del Molí Petit. Es 
realitzaran tallers i jocs per a la mainada, anellament científic, itinerari ornitològic, entre altres. Totes 
les activitats són gratuïtes i adequades per famílies. Organització: CEA Alt Ter. Telèfon: 972 72 13 
17. www.alt-ter.org  

 

SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
4 A les 17,30 h, a l'Església Parroquial, Concert de música amb l'espectacle SOTARREL, Un cant a 

la terra. Veu : Anna Subirana. Acordió : Maurici Villavechia. Contrabaix : Eduard Altalba. 
Guitarra: Joan Carles Martínez. 

11  Durant tot el dia, a la plaça Generalitat, Fira del vi i del formatge. 
26 XXI edició de la  caminada popular per la Via Romana: Com cada any, al matí, a la plaça 

Generalitat, esmorzar popular, desfilada dels Romans de Camprodon i a les 10 h, inici de la 
caminada. A les 14 h al pavelló municipal, dinar popular i a continuació ball amb el grup La 
Creme de la Creme. 

 

SETCASES 
1 A les 14 h, a la plaça dels Estudis, dinar de germanor. Tot seguit, ball de fi de festa. Venda de 

tiquets fins el divendres 26 de setembre. 
4 A la 1h de la nit, a la Sala dels Estudis, actuació del grup Brams. 
 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
3 A partir del 3 d'octubre, de 18 a 20 h, al local Polivalent, “Taller riure-li a la vida". 

Organització: Associació de la Gent Gran de Vallfogona. Col·laboració: Dipsalut. Gratuït per als 
socis. 5€ sessió, no socis. Interessades trucar a Susanna Nicoletti Regidora de Benestar Social 
telf.699443210. 

8 A partir de les 9 h, amb hores convingudes. Servei d'estètica i callista. Interessades trucar a la 
 Mariví 687729636. Organització: L’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
12 A les 7.30 h, “III edició La Milanyada". Caminada Popular de 20 I 30 KM. Preu: Inscripcions a 

www.milanyada.cat 10€ (federats) 15€ (no federats). Al mateix dia, 3€ més per cada cas. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Club Excursionista de Ripoll. 

15 Sortida de l'Ajuntament a les 9.30 h, "Sortida al Resguard dels Vents, un matí fent salut", 
amb sessió d’Aigua gym. Organització: L’Ajuntament de Vallfogona i amb la col·laboració de 
l’Institut Català de les Dones. Interessades trucar a Susanna Nicoletti Regidora de Benestar Social 
telf.699443210. 

 
 
...Vallfogona de Ripollès 
 
Altres activitats 



 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres a les 17 h, al local polivalent. 
• Taller de patchwork: dissabtes, de les 16 a les 18h, la sala de plens, a càrrec de Carme Alabau. 

Preu 25€/mes.  
 

VILALLONGA DE TER 
 
11 XI mercat de la Trumfa – Patata de la Vall de Camprodon. Mercat artesanal amb la venda 

de l'autèntica Trumfa. Demostració d'oficis, passejades amb Poni, tallers infantils "La 
Trumfamascota" i inflable gegant (gratuït). A les 12 h,  II Concurs de Truita de Patata (Premi per 
al guanyador/a: dinar o sopar per a 2 persones a qualsevol restaurant del municipi). I queda't a 
dinar... Els nostres restaurants ofereixen diferents menús amb plats elaborats amb les nostres 
"trumfes". Horari: De les 10 del matí a les 7 de la tarda. Lloc: plaça de les Escoles (davant 
l'Ajuntament). Organització: ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Voluntaris de 
Vilallonga de Ter.  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda@ripolles.cat 
 

 

 


