
 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 

Ripollès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     CAMPDEVÀNOL  

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

Amics de la processó de Campdevànol. 

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

Organització: Amics de la processó de Campdevànol. 

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

Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol. 
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                    CAMPDEVÀNOL 
 
5     A les 22:30 h, a la plaça de la Dansa, FINGERLIGHT, en el marc del programa d’activitats “A 

Campdevànol no fan res 2017” de la companyia de circ IMPROVISTOS. 
             Els Improvisto’s us conviden al seu nou espectacle “Fingerlight” . Un espectacle nocturn amb   
             malabars de llum pròpia i foc, amb efectes pirotècnics i de foc, format per quatre actors malabaristes,    
             amb coreografies de malabars i equilibris,  amb un marcat accent teatral. Una obra de 45 minuts de    
             durada, amb una llum negra, carregada d’efectes visuals, amb un ritme trepidant on números i   
             enllaços se sobreposen deixant una factura dolça i dinàmica. Organització: Regidoria de Cultura i  
             Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. 
26        Durant tot el dia, al Carrer Llevant i a la Plaça Coberta, FESTA DEL BARRI DE L’ESTACIÓ.  
             Podeu consultar per més detalls el programa d’activitats que farà públic l’Associació. Organitza:  
             Associació de Veïns del Barri de l’Estació.  
 
Altres activitats:  
CICLE D’ESPECTACLES D’ESTIU A LA FRESCA “A CAMPDEVÀNOL NO FAN RES 2017” 
L’estiu és època per gaudir de múltiples activitats a l’aire lliure, i acostar-se a diferents disciplines artístiques 
a l’aire lliure i gaudint dels vespres al carrer. Des de fa diversos anys l’Ajuntament de Campdevànol 
programa un cicle d’activitats d’estiu a la fresca sota el títol “A Campdevànol no fan res 2017”. Aquest any 
les quatre propostes plantejades ens acosten a la música i al circ. Gaudiu dels clàssics a la tradicional Nit de 
les Espelmes amb Sommeliers, deixeu-vos convèncer per la música de les bandes sonores de pel·lícules amb 
Banda Band i submergiu-vos en el món del circ amb Xarivari Blues i Fingerlight. Un estiu per gaudir dels 
millors artistes a la fresca. 
 
SETEMBRE DE TEATRE A CAMPDEVÀNOL 
Campdevànol ha esdevingut des d’aquest any 2017, seu del Festival Internacional de Teatre Amateur de 
Girona, el famós FITAG. És per celebrar aquest reconeixement batallat per l’Ajuntament i l’Associació Teatral 
Sol Solet que dediquem les dues primeres setmanes de setembre al teatre. Gaudeix de la màgia del teatre 
rus de la mà de l’obra Upside down que es representarà a Campdevànol, i endinsa’t a racons desconeguts de 
Campdevànol amb les píndoles teatrals, en un nou format teatral únic. Aquest setembre Campdevànol és 
teatre! 
 

 
                     CAMPELLES 
 
6            Després de l’actuació programada del teatre, Ballada dels Gegants de Ripoll.  
12         XIII Caminada Popular. Ruta Curta (5 km) sortida a les 9h des de la plaça de l’Ajuntament. Ruta llarga    
              (7 km) sortida a les 8h de la plaça de l’ajuntament. Esmorzar popular al Refugi de Pla de Prats.   
              Organització: Ajuntament de Campelles 
              Després de l’actuació programada del teatre, Concert grup Arboledas. 
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23/26    Festa Major El Baell. Organització: Comissió de Festes amb la col·laboració de l’Ajuntament de  
               Campelles i l’Hotel Terralta.  
23           A les 9 h, Caminada popular des del Baell al Prat de Sant Bartomeu amb en Josep de Cal Villego. A  
               mig camí, coca i secallona per a tothom.  
               A les 16.30 h Jocs de cucanya, jocs gegants de fusta i espectacle infantil amb Fefe i cia. Tot seguit,   
               xocolatada popular. 
24           A les 12 h, Ofici solemne i benedicció del terme al Serrat de la Moixera, on es repartirà l’oferta. A  
               continuació, vermut popular.  
               A les 18.30 h, projecció de la “Travessa al parc Nacional de Daisetsuzan al Japó”, a càrrec de   
               l’excursionista Pito Costa. 
               A les 22 h, Cremat i karaoke amb dj Eva.  
25          A les 21.30 h, Pa amb tomàquet amenitzat amb la música d’Enric el vocalista. Traca de festa major i  
               ball.  
26          A les 11 h, partit de futbol alevins i infantil Ribes vs El Baell, al camp de la Ribetana.  
              A les 16.30 h, 23è Campionat de botifarra.  
 
 
Altres activitats: 
 
Campelles Emociona _ Teatre d’Alçada 
5 Agost a les 22 h, Dues Tasses, amb Quico Pi de la Serra.  
6 Agost a les 18 h, La Vaca que Canta (Va d’òpera) , amb PocaCosa (Teatre infantil) 
12 Agost a les 22 h, Relat Autopictogràfic, amb Cesc Casanovas. 
13 Agost a les 22 h, Un Obús al cor amb Ernest Villegas.  
19 Agost a les 22 h, El meu Fado, amb Névoa.  
26 Agost a les 22 h, HOTOT, amb Marcel Tomàs.  
Preu entrada: 10€ anticipada i 15€ a taquilla.  
Venda d’entrades: Ajuntament de Campelles i Oficines de Turisme de Ribes de Freser i Ripoll.  
 
                              CAMPRODON 
 
1          A les 9h, Pitch & Put al camp de golf de Camprodon 
            Festa Major de Rocabruna:  
            A les 12 h, missa solemne i confirmacions. 
            ACTVC - Trenet turístic de la Vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
           10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30h). 
2          A les 9 h,  Estiu actiu per als més grans: Caminem excursió a Núria. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.  
            Preu:3€. 
            A les 18 h,  Zumba Kids a la plaça Doctor Robert i Pregàries en plena natura a la font d’en Guasch. 
            ACTVC - trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
3          A les 9 h,  Estiu actiu per als més grans: Ruta cultural Torre Cavallera. Inscripcions a l’Oficina de    
            Turisme. Preu:3€. 
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            A les 10 h, Phototrekking pel Ritort a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: Davant l’ambulatori.                
            Imprescindible inscriure’s prèviament a info@phototrekking.cat o a través del telèfon 675 60 14 76.                       
            A les 19 h,  Xerrada “La lluita contra l'envelliment i la mort” a càrrec de Jaume Bertranpetit a la sala         
            d’actes de l’ajuntament. 
            A les 22 h, Havaneres al parc del Pont Nou amb el grup Port Bo. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
4          A les 19 h,  Xerrada a càrrec de Sara Ortiz a la sala d’actes de l’Ajuntament. 
            ACTVC - Trenet turístic de la Vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30h).  
            A les 21 h,  Danses del món: ballada oberta i participativa conduïda per en Mon Cardona a la plaça de   
            la Vila. Tot seguit, ressopó de porta (cadascú porta menjar o beure per a compartir). Organització:  
            Camprodanses. 
5         A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Pedalem el Remei. Inscripcions a l’Oficina de Turisme. Preu:3€. 
           Trofeu Narcís de Prat al camp de golf de Camprodon. 
           A les 12 h, Visita guiada per la Vila. Preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions: Oficina de  
           Turisme de Camprodon: C/Sant Roc,22- telèfon: 972.740.010- turisme@camprodon.cat. Punt de  
            trobada: Oficina de Turisme. 
            A les 17 h,  Visita guiada Ruta Surroca +exposició Surroca. Punt de trobada a l’Oficina de  
           Turisme.Preu: 5€ (inscripció prèvia a l'oficina de Turisme). 
            A les 18 h,  Sardanes amb la cobla Rossinyolets a la plaça Santa Maria, Festa del carrer Monestir:  
            -A les 18 h,  berenar i jocs de cucanya 
            -A les 20:30 h,  sopar popular 
            -A les 22:30 h,  ball amb Trio Camprodon amb servei de bar. (Al finalitzar premis i ball de la maniera). 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
             A les 22.30 h, Nits de jazz i altres músiques a l’Hotel Camprodon: Crazy Carmela Trio -Jazz-on. 
6          A les 7 h, GMVC: Serra Gallinera. Sortida de l’estació de bus. Cal portar cotxe particular. Distància:  
            10.7Km Desnivell: 685m Temps: 4.05H Dificultat: moderada. 
             A les 9 h, Match play parelles al camp de golf de Camprodon. 
             A les 19 h,  Xerrada a càrrec de Xavi Martín a la sala d’actes de l’ajuntament. 
             A les 20 h,  XXXII Festival de Música Isaac Albéniz: Concert Duo Valenti a l’església del Carme.  
             Preu: 10€. 
 
             ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
7          A les 19 h, Xerrada "Històries naturals impossibles: una passejada pel bestiari medieval" a càrrec de      
            Xavier Belles. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
8           A les 10 h, Ruta vora el Ter a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: Pàrquing de la Forcarà.      
             Imprescindible inscriure’s prèviament a info@phototrekking.cat o a través del telèfon 675 60 14 76. 
             A les 9 h, Campionat social al camp de golf de Camprodon. 

mailto:turisme@camprodon.cat
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            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
9          A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Caminem excursió a Bastiments. Inscripcions a l’Oficina de    
            Turisme. Preu:3€.  
            A les 11 h,  Cursa popular de natació. Inscripcions a la piscina municipal. 
            A les 12 h, Visita guiada per la Vila. Preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions: Oficina de  
            Turisme de Camprodon: C/Sant Roc,22- telèfon: 972.740.010- turisme@camprodon.cat. Punt de  
             trobada: Oficina de Turisme. 
             A les 17 h,  Visita guiada Ruta Surroca +exposició Surroca. Punt de trobada a l’Oficina de  
             Turisme.Preu: 5€ (inscripció prèvia a l'oficina de Turisme). 
             A les 18 h,  Dimecres mainada: Festa de l'Escuma a la plaça Santa Maria. Pregàries en plena natura a  
             la font de Llandrius. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
10        A les  9 h, Estiu actiu per als més grans: Ruta cultural Castell de Rocabruna. Inscripcions a l’Oficina de  
            Turisme. Preu:3€. 
             A les 10.30 h,  Pujada a Sant Antoni. Trobada al Pla de Bonaire. A les 11 h, es recitaran poemes a  
             l’ermita. Portar dinar, el refugi estarà obert. Organitza: Amics de Sant Antoni i GMVC. 
             A les 19 h, Xerrada “Els bitllets de Camprodon durant la Guerra Civil” a càrrec de Lluís Vilarrasa a la  
             sala d’actes de l’ajuntament. 
             ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de  
            10 h a 13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
11        A les 10 h,  Festa de la piscina: inflables i repartiment dels premis de la cursa a la piscina municipal. 
             A les 20 h, XXXII Festival de Música Isaac Albéniz: Concert de música medieval- Monjos i trobadors a        
            l’església del Carme. Preu:10€. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
12        PATAC a Beget: 
            A les 10 h,  Taller per a preparar dos temes d’en Peret amb els professors Pere Romaní (acordió   
            diatònic) i Jordi Palau (flauta travessera i orquestra). 
            A les 14 h, Dinar. 
            A es 17 h,  Concert a la plaça de temes i cançons d’en Peret i de Beget a càrrec de Jaume Arnella i  
            l’Amadeu Rosell. Després, audició dels temes preparats pel matí. 
            A les 19 h, Taller de danses a càrrec d’en Pep Lizandra. 
            A les 22.30 h,  Ball de pagès. 
            A les 9 h,  Estiu actiu per als més grans: Pedalem Ruta del Ferro. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.      
            Preu:3€. A les 9 h, Trofeu Imperia al camp de golf de Camprodon. 
            A les 17 h,  Visita guiada per la Vila. Preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions: Oficina de           
            Turisme de Camprodon: C/Sant Roc,22- telèfon: 972.740.010- turisme@camprodon.cat. Punt de     
            trobada: Oficina de Turisme. 
            De les 17 h a 21 h, Donació de sang al menjador de l’escola. 
            A les 18 h, Sardanes amb la cobla Flama de Farners al parc del Pont Nou. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
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            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
            A les 19 h, Xerrada “Com preparar un viatge fotogràfic: les Rocalloses” a càrrec de Raül Carmona la      
            sala d’actes de l’ajuntament. 
            A les 20.30 h,  Carnaval d’estiu: Rua pels carrers de la vila amb sortida de l’estació de bus, a les     
            21.30 h, sopar de Carnaval al preu de 15€ (venda de tiquets a turisme)  i a les 23 h, ball Remember     
            night amb DJ Guillem i DJ Yeraya la plaça Santa Maria. 
            22.30 h, Nits de jazz i altres músiques a l’Hotel Camprodon: The Crabs Deep Funk Quartet- Fresh      
            Funk. 
13       A les 6.30 h, GMVC: Travessa a Núria.  Sortida de l’estació de bus. Inscripcions a Esports Vivac.      
            Distància:13,5km Desnivell pujada: 890m Desnivell baixada: 1027m Temps:5H Dificultat: moderada. 
            A les 10 h, Fotografia de carrer Camprodon a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: Oficina de     
           turisme.  Imprescindible inscriure’s prèviament a info@phototrekking.cat o a través del telèfon 675 60      
           14 76. 
           A les 12 h, Visita guiada per Beget a càrrec de Lux Mundi. Més info: 628 434 643 / 636 689 150 / 607     
           786 330/ info@luxmundi.cat 
            Dia de la Creu Roja de la Vall de Camprodon. 
           A les 20 h,  XXXII Festival de Música Isaac Albéniz: Concert de Min Jung KYM al monestir de Sant Pere.      
           Preu: 10€. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
14       A les 9 h, Ryder Camprodon al camp de golf de Camprodon. 
            A les 11 h,  Concert de la Camerata dels Pirineus a l’església del Carme. 
            A 22 h,  XXXI Músics sense solfa a la plaça de la Vila. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
15       A les 18 h, Sardanes a Can Moi amb la cobla Vila d’Olesa. 
            A les 20 h,  XXXII Festival de Música Isaac Albeniz: Suite Iberia amb Òscar Martín al monestir de Sant     
           Pere. Preu: 15€. 
           ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
16        A les 9 h,  Estiu actiu per als més grans: Caminem excursió a Costabona. Inscripcions a l’Oficina de       
             Turisme. Preu:3€. 
            A les 18 h, Dimecres mainada: Taller de bombolles, xapes i imants a la plaça de la Vila. 
            Festa del C/Germans Vila Riera i rodalies: 
            A les 14 h, Dinar popular al carrer (consultar cartell addicional) amenitzat per en Manelic de Pera. 
            A les 17 h,  Jocs de cucanya 
            A les 18 h, Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí al carrer Germans Vila Riera i Pregàries en     
            plena natura a la font del Vern. 
             A les 20 h, XXXII Festival de Música Isaac Albéniz: Concert de Guillermo González, Magdalena Lamas i     
            Antonio Carvajal al monestir de Sant Pere. Preu: 10€. 
             ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
17       A les 9 h,  Estiu actiu per als més grans: Ruta cultural centrals hidroelèctriques. Inscripcions a l’Oficina   
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           de Turisme. Preu:3€. 
            A les 18 h,  X Trofeu vila de Camprodon: UE Camprodon- OAR Vic al camp de futbol. 
            A les 19 h,  Xerrada  "Que collons hi faig aquí? Diari d'una travessa per Islàndia" a càrrec de Xavi Mas a  
            la sala d’actes de l’ajuntament. 
            ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
            13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
18       A les 19 h,  Xerrada  "futurisme: les noves tendències en turisme" a càrrec d’Ester Noguer a la sala      
           d’actes de l’ajuntament. 
            A les 20 h, GMVC: Pujada nocturna a Sant Antoni. Sortida de l’estació de bus. Cal portar llum i sopar. 
           Festa Major de Freixenet: 
           A les 24 h, Ball a la carpa del Pla d’en Guillot amb l’Amadeu. Ball de la maniera i rifa d’animals. 
           ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
19      A les 9 h,  Estiu actiu per als més grans: Pedalem carril bici Olot. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.   
           Preu:3€.  Camprodon Open Tennis taula al pavelló Llandrius. 
           Festa Major de Freixenet: 
           A les 9:30 h,  Tir al plat i gimcana de tractors al serrat de Can Bola. 
           A les 16 h, Campionat de truc i jocs per a la mainada a la carpa del Pla d’en Guillot. 
           A les 17 h,  Visita guiada per la Vila. Preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions: Oficina de       
           Turisme de Camprodon: C/Sant Roc,22- telèfon: 972.740.010- turisme@camprodon.cat. Punt de   
           trobada: Oficina de Turisme. 
           A les 19 h, Xerrada “El dret català de successions” a càrrec d’Albert Lamarca a la sala d’actes de   
           l’ajuntament. 
           A les 20.30 h, VII Comerç nit Vall de Camprodon. Organitza: ACTVC. 
           A les 23 h, Concert de Sound Six al Casal Camprodoní. Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de   
           Turisme o a www.codetickets.com 12€, entrades una hora abans de l’actuació 14€. 
           A les 22.30 h,  Nits de jazz i altres músiques a l’Hotel Camprodon: Mercè Fuentes Trio. 
           ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
20       A les 7 h, GMVC: Collada Fonda- Pla Barrat. Sortida de l’estació de bus. Cal portar cotxe particular i       
           dinar. Distància: 14.2km Desnivell pujada: 866m. Temps: 5.15H Dificultat moderada. 
            A les 9 h, Torneig popular de tennis taula al pavelló Llandrius. 
           Festa Major de Freixenet: 
           A les 14 h, Arrossada popular a la carpa del Pla d’en Guillot.(Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme     
           fins el dia 1 d’agost). Tot seguit, ball amb l’Amadeu. 
           A les 18 h, UE Camprodon- CP Santa Pau al camp de futbol. 
           A les 19 h, Xerrada "La música i la astronomia: una vella història d'amor" a càrrec de Melción Blanch a      
           la sala d’actes de l’ajuntament. Promocionat pel Grup Musical Vora del Ter. 
           ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
21       ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
22       ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
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           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
23       A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Caminem excursió a Sant Antoni. Inscripcions a l’Oficina de      
           Turisme. Preu:3€. 
           A les 16 h, Paradetes al carrer València. 
           A les 18 h, Dies de la mainada: Guerra marrana a la plaça del Carme i Pregàries en plena natura a la     
           Mare de la Font. 
           ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
24      A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Ruta cultural pont romànic i Sant Pau de Segúries. Inscripcions a     
           l’Oficina de Turisme. Preu:3€. 
           A les 10 h, Fotografiem la fageda de Camprodon a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: Pàrquing      
           de la Forcarà.  Imprescindible inscriure’s prèviament a info@phototrekking.cat o a través del telèfon     
           675 60 14 76. 
           A les 16 h, Paradetes al carrer València. 
           A les 18 h, Cursa popular pel centre de la vila. (Més info Ski Club Camprodon) 
           A les 19.30 h, Capvespre en el record: Fidel a la seva cita estival, l'Associació Teatre Dona presenta a     
           Camprodon el curtmetratge "Amb veu de dona", una mirada retrospectiva d'una associació pionera   
           amb més de 30 anys d'història i a continuació un breu recital poètic a la sala d’actes de l’ajuntament. 
           ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
25      ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
           13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
26      A les 7 h, GMVC: Coma Mitjana- Coma de Baçivers. Sortida de l’estació de bus. Cal portar cotxe     
           particular i dinar. Distància: 16.6km Desnivell: 1235m Temps: 7.30H 
           Dificultat: alta pel desnivell de pujada i per la llargada. 
           A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Pedalem carril bici Olot. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.       
           Preu:3€. 
           A les 18 h, Concert Onsevulla tinc port poesia catalana cantada a la plaça de l’església. 
           A les 17 h, Visita guiada per la Vila. Preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions: Oficina de        
          Turisme de Camprodon: C/Sant Roc,22- telèfon: 972.740.010- turisme@camprodon.cat. Punt de      
           trobada: Oficina de Turisme. 
           A les 22.30 h, Nits de jazz i altres músiques a l’Hotel Camprodon: Ball i música de final d’estiu amb Eva   
          Manzano i The Crabtones 
          ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
          13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
27      A les 18 h, Sardanes amb la cobla Tres Vents a la plaça Doctor Robert.   
          ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
          13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
28      ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
          13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h). 
29      A les 11 h, Petits detectius: La misteriosa bèstia de Camprodon. Preu infants 2,5€, adults     
           Gratuït. Inscripcions: informacio@vallscatalanaes.org o per whattsapp: 0033468839949 o   
           0033677580349. Organitza: PAHT. 
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          ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
          13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h) 
30     A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Caminem excursió al Pic de la Dona. Inscripcions a l’Oficina de      
          Turisme. Preu:3€. 
          ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
          13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h) 
31      A les 9 h, Estiu actiu per als més grans: Caminem excursió al Pic de la Dona. Inscripcions a l’Oficina de      
          Turisme. Preu:3€. 
          ACTVC - Trenet turístic de la vall de Camprodon (matins: rutes per la vall de Camprodon de 10 h a        
          13.30 h; tardes: ruta Camprodon vila de 17 h a 20.30 h) 
 
Exposicions i fires: 
 

 Mercat setmanal: Diumenges, al matí, a la plaça Doctor Robert i plaça de la Vila. 

 A les 17 h, Visita guiada per la vila. Punt de trobada: Oficina de Turisme de Camprodon (C/Sant Roc, 
22). Preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme de 
Camprodon, al correu turisme@camprodon.cat o al 972740010. 

 Del 22 de juliol a l’11 de setembre, Centenari Manel Surroca. 

 Durant els caps de setmana hi haurà una projecció sobre la llera del riu Ter, davant del Pont Nou. 
          
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). 

 Del 5 al 14 d’agost: Camerata dels Pirineus- Tercer Curs d’Orquestra i cambra per a joves 
instrumentistes de Corda i Vent. +info: cameratapirineus@gmail.com 

 De l’1 al 18 d’agost: Campionat de futbol sala al pavelló Llandrius. 
 

Casals i campus d’estiu: 

 Bastiments Aventura 

 Centre hípic Aventures a cavall. 

 Piscina municipal 

 

 
                        GOMBRÈN 

 

19         Festa del cavall del Comte Arnau i Mercat Medieval  
             Durant tot el dia, pels carrers antics, Mercat Medieval 
             A les 20 h, representació de la llegenda del comte Arnau a càrrec dels Diables de Piera 

mailto:turisme@camprodon.cat
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             A les 21 h, berenar-sopar, a les 22.30 h, sortida del cavall del Comte Arnau de les entranyes de 
l’infern acompanyats dels Diables Piera.  

Altres activitats  

 Diumenges, a les 11 h, a la plaça del Roser, visita guiada: L’enigma del castell del Comte Arnau. 
Iniciem la visita al museu del comte Arnau de Gombrèn i, posteriorment anem al castell de 
Mataplana. En el guiatge ens deixarem encisar per la història, els mites i les llegendes d’un dels 
personatges més coneguts del castell: el Comte Arnau. Preu: 12.50 €.  
Tel: 972 72 13 17/ 972 70 45 56 – info@alt-ter.org / reserves@terradecomtes.cat    
Organització: CEA Alt Ter. Places limitades i cal fer reserva prèvia. Reserves abans de 24 h i amb un 
grup mínim. www.terradecomtes.cat  

 
 
 
 
 
 
 
                                    LLANARS 

2          A les 18 h, Tennis taula dirigit per un monitor, a la Sala Polivalent de Llanars. 
3          A les 18:30 h, Dijous de la Mainada, Espectacle infantil a càrrec de David Soria a la Plaça de l’Om. 
4          A les 11:30 h i fins les 14:30 h, Inflables a la Piscina Municipal de Llanars. 
            A les 22:00h Música Disco, sessió dirigida de ZUMBA i banyada nocturna a la Piscina Municipal de      
            Llanars. 
9         A les 18 h,  Tennis taula dirigit per un monitor, a la Sala Polivalent de Llanars. 
10       A partir de les 18:30 h, Dijous de la mainada; Activitats infantils a la Plaça De l’Om.  
11       A les 22 h, DJ i banyada nocturna a la Piscina Municipal de Llanars. 
13       A les 19 h,  FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON a la Plaça de l’Om. Concert a càrrec  
           de BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA. Preu: 11€ 
           Venda d’entrades:  l’oficina de Turisme de la Vall de Camprodon, als Ajuntaments de la Vall i a      
           www.festivalvallcamprodon.cat.   
15       A les 17 h, dins els actes del FeMAP; Visita guiada a l’Esglèsia de Sant Esteve. 
           A les 18.30 h,  Festival de Música Antiga dels Pirineus a l’Església de Sant Esteve de Llanars. Actuació       
           de MARA ARANDA amb el concert anomenat DIÀSPORA. Venda d’entrades: www.femap.cat  i      
           Ajuntament de Llanars. 
16       A les 18 h, Tennis taula dirigit per un monitor, a la Sala Polivalent de Llanars. 
17       A les 18 h, Visita guiada al poble de Llanars, preu: 5€ adults, 3€ menors de 12 anys, punt de trobada:     
           davant l’església , Inscripcions al País d’Art i d’Història Transfronterer.: informació@vallscatalanes.org     
           o al 0033 468839949. Idioma: Català 
           A les 18.30 h, Dijous de la mainada, Animació infantil a càrrec de Betu el pallasso a la Plaça de l’Om. 
18       A les 11.30 h, i fins les 14.30 h; Inflables a la Piscina Municipal de Llanars. 
19       A les 17.30 h, Donació de sang a la Sala Polivalent de Llanars. 

mailto:info@alt-ter.org
mailto:reserves@terradecomtes.cat
http://www.terradecomtes.cat/
http://www.festivalvallcamprodon.cat/
http://www.femap.cat/
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           A les 22 h, Concert de Música Folc, a la Plaça de l’Om. 
23       A les 18 h,  Sardanes a la Plaça de l’Om, a càrrec de la Principal de la Bisbal. 
           A les 22 h,  Concert de La Principal de la Bisbal a la sala de ball de Llanars. 
24       A les 18 h, Visita guiada al poble de Llanars, punt de trobada: davant l’Església de Sant Esteve,  a   
           càrrec del País d’Art i d’Història Transfronterer. Inscripcions a: informació@vallscatalanes.org o al   
           0033468839949 o al 033 677580349 - . En Francès – Preus 5€ general  i Reduït 2,5€, gratuït menors de   
           12 anys. A les 18 h, Dijous de la mainada, Xeringada i Festa de l’Escuma a la Plaça de l’Om. 
25       A les 22 h, Concert a càrrec del grup de versions The Mamt’s i banyada nocturna, a la Piscina      
           Municipal de Llanars. 
26       A les 22 h, Concert a càrrec d’Entregirats a la Plaça de l’Om. 
 
 
 

 

 

 

 

                                    LES LLOSSES 

 
            Festa Major a Matamala 
11       A les 22 h, Nit astronòmica  
12       A les 18 h, II Caminada popular (Inici a la plaça de Matamala)  
            A les 23 h, Nit dels 70’ i 80’ Revival music 
13       A les 16:30 h Festival infantil (inflables i festa de l’escuma)  
            A les 19:30 h, Xocolatada  
            A les 22 h, 2n Concurs de KARAOKE  
            A les 24 h, La nit de DJ’s – disco music  
14       A les 21:30 h, Sopar popular i de germanor 
            A les 23:30 h, Gran ball de Gala de Festa Major, amb “Els Andreus” 
15       A les 13 h, Missa solemne. En acabar vermut i rifa 
            A les 18 h, Música d’estiu a la fresca, amb “Enric el vocalista”  
16       A les 17 h, Tradicional partit de futbol  
            A les 19 h, 39è Concurs gastronòmic de truites d’ou 
 
 

                                    MOLLÓ 

3           A les 12 h, visites guiades: Molló, terra fronterera. A Molló l'arquitectura tradicional es   
             barreja amb l'espectacularitat de la seva església romànica de Santa Cecília. Descobriu aquesta vila   
             de frontera, amb els seus camins, la capella de Sant Sebastià, l’antiga Font Vella i el seu safareig o el      
             magnífic entorn natural.  
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             Punt de trobada: a les 12h, davant de l’Ajuntament de Molló. Preu: general 5 euros. Estudiants,      
             aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a informacio@vallscatalanes.fr o +0033   
             0677580349. Idioma: Català/Francès. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls   
             Catalanes del Tec i del Ter, amb el suport de l’Ajuntament de Molló. 
8          De les 11 h a les 13 h, conta’m Molló: “una festa ben divertida”. 
            Punt de trobada a l’Ajuntament de Molló. Activitat destinada a la mainada.  
            Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, amb el   
            suport de l’Ajuntament de Molló. 
11        A les 18 h, descobreix el camí de la retirada de Molló a prats de molló. Sortida a peu        
            guiada tot resseguint i explicant el Camí de la Retirada entre Molló i Prats de Molló.  
            Distància: 14 km Desnivell: +555 metres/- 990 metres │  Durada: 5 hores │ Dificultat: Mitjana. 
            Cal portar menjar, abric, aigua i calçat adequat. Per la sortida nocturna és obligatori portar llanterna      
            amb piles (preferentment un frontal). En totes les sortides, un cop a Prats de Molló, s’escoltarà el      
            testimoni d’una pratenca que va viure aquest esdeveniment (20 minuts). Es retornarà de Prats a      
            Molló amb autobús. Places limitades. Inscripcions gratuïtes a l’Ajuntament de Molló (972.740.387)    
            fins tres dies abans de la sortida o fins exhaurir places. 
            L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol acte. En cas de mal temps s’anul·larà la sortida      
            i es comunicarà als inscrits per telèfon. 
            Organització: Ajuntament de Molló, amb la col·laboració de País d’Art i d’Història Transfronterer de  
            les Valls Catalanes del Tec i del Ter i Casa de la Generalitat a Perpinyà. 
            Festa de la Mainada 
            De 16h a 18h inflables per la mainada, a la Plaça Migjorn de Molló.  
            A les 18h, a la Plaça Migjorn: COCA I XOCOLATA PER A TOTHOM. 
            Organització: Associació Cultural Juvenil de Molló amb el suport de l'Ajuntament de Molló 
16        Festa de la Piscina 
            A partir de les 22 h, a la piscina municipal: música, festa, mojitos i gintònics! 
            A les 22:30 h, a la piscina municipal: concurs de salts a la piscina 
            Organització: Ajuntament de Molló 
18        De les 11 a les 14h i de 16 a 20h, a la Plaça Major: mercat infantil amb productes de segona mà i      
            fets pels infants. Per posar una parada cal comunicar-ho a l’Ajuntament abans del 17 d’agost. 
            Organització: Ajuntament de Molló 
            A les 22h, davant l’església de Santa Cecília de Molló: cantada d’havaneres amb el grup Norai. 
            Amb rom cremat per a tothom. 
            De les 11 h a les 14 h, i de 16 h a 20 h, a la plaça major: amb productes de segona mà. per posar una       
            parada cal comunicar-ho a l’ajuntament abans del 17 d’agost. 
            Organització: Ajuntament de Molló 
22        Sortida a les 8 hores des de coll d’Ares. Caminada guiada per la frontera, fins a la basses de Puigsec i  
            la torre del Mir. Durada: unes 4 hores. Cal portar bon calçat, aigua i esmorzar. Organització:   
            Ajuntament de Molló 
27        A les 11 h, visita llaminera a Molló amb degustació d’embotits. A Molló l'arquitectura tradicional es  
            barreja amb l'espectacularitat de la seva església romànica. A la vila pocs establiments resten oberts,      
            entre els quals destaca Can Parruc, on elaboren deliciosos embotits artesanals. Activitat gratuïta.  
            Idioma: Català. Reserva a informacio@vallscatalanes.fr o +0033 0677580349. Organització: País d’Art i   
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            d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter i Casa de la Generalitat a Perpinyà   
            amb el suport de l’Ajuntament de Molló.  
             
Altres activitats: 
 
Piscina municipal 
 
Aquest equipament es troba a la zona esportiva municipal, ubicada al Passatge del Serrat, 3, de Molló. 
Oberta del 23 de juny al 3 de setembre de 2017 (excepte dies 30 juny, 3, 10, 17 i 24 de juliol). De dilluns a 
diumenge, d’11 a 19 hores.  
Més info: www.mollo.cat/piscina 
 
4 d’agost: música a la capella de la mare de déu de les neus d’espinavell 
A les 19h, a la capella de la mare de déu de les neus d’espinavell: “duet 2.26 Sonates i Sons” amb Clara Giner 
i Hèctor Rodríguez.  
Entrada voluntària en benefici de les obres de restauració de la capella.  
Organització: Veïns/es d’Espinavell, amb el suport de la Parròquia. 
 
 
Festa major Espinavell 
 
5 d’agost  
          A les 11:30 h, hores, a la capella de la Mare de Déu de les Neus d’Espinavell: MISSA SOLEMNE 
          A les 17 h, al Carrer d’Enllà: PARC INFANTIL AMB INFLABLES 
          A les 18 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 Sharazan 
          Després: DISCOMÒBIL 
6 d’agost  
          A les 11 h, a la Plaça dels Estudis: TALLER DE MANUALITATS 
          A les 17 h: JOCS DE CUCANYA 
          Organització: Comissió de Festes d’Espinavell amb el suport de l’Ajuntament de Molló. 
 
Festa major de Fabert 
 
12 d’agost 
        Al migdia, a la placeta de Fabert: dinar popular de veïns i veïnes de Fabert. 
        a la tarda, a la placeta de Fabert: ball popular i rifes. 
        Organització: veïns i veïnes de Fabert amb el suport de l’ajuntament de molló. 
 
Taller Patchwork i decoració de roba a Molló i Espinavell 
       Taller a molló 
       Es realitzarà a l’espai d’entitats (2a planta casa de la vila), de 17 a 20 hores. dies: 12,19, 26 de juliol, i 2,       
       9, 16, 23 i 30 d’agost. a càrrec de piti poch. informació i preus 669.761.905. 

http://www.mollo.cat/
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       Taller a Espinavell 
       Es realitzarà a la sala polivalent del refugi els estudis d’Espinavell, de 17 a 20 hores. dies: 15, 22 i 29 de      
       juliol, i 12, 19 i 26 d’agost. a càrrec de piti poch. informació i preus 669.761.905. 
 
                                                                                                                                                 OGASSA 

11         A les 19 h, Inauguració de l’exposició de quadres “Indrets d’Ogassa i Sant Joan” realitzats per en  
              Francesc Anglada Mercader.  
             A les 12 h, Repicament de Campanes.  
12         A les 11 h, Cercavila amb Els Acordeonistes 
             A les 12 h, Ofici Solemne. A les 13 h, a la sortida de missa es celebraran els típics Ballets, sardanes i  
             música tradicional a càrrec de Els Acordeonistes.  
              A les 16.30 h, Gimcana, organitzada per La Jove Surroquina.  
              A les 22.30 h, Gran Ball amb l’Enric el vocalista. 
              A les 00.30 h, música disco amb l’Enric el vocalista.  
13         A les 12 h, missa a l’Església de Santa Bàrbara.  
              A les 16.30 h, partit de futbol femení. 
              A les 17 h, animació infantil amb en Pipo i festa de l’escuma. 
              A les 21 h, sopar popular. Tiquets a 12€ als establiments del poble fins 11 agost.  
La comissió de festes es reserva el dret de canviar els horaris i els actes programats per causes alienes a la 
seva voluntat.  
 

EXPOSICIÓ DE QUADRES: 

 Els dies 11 – 14 i 15 d’agost d eles 19 h a les 20.30 h. El dia 12 i 13 d’agost de les 10 h a les 14 h i de 
les 19 h a les 20.30 h.  

 
VISITES GUIADES: 

 

 Tots els dissabtes, diumenges i festius, visites guiades a la Conca Minera d’Ogassa. Primera sortida: 
10 h, segona sortida: 12 h.  
 

                                                                                                                                                               PARDINES 

Festa Major: 
2          A les 11 h, Engalonament dels carrers 
            A les 18 h, Rua pels carrers amb Timbalers del Vi d’Alella.  
            A les 19 h, Pregó de Festa Major a la plaça del Pedró 
            A les 21 h, Sopar Popular a la plaça dels països catalans 
            A les 23 h, Concert d’Havaneres amb REMS, a la plaça del Pedró.  
3          A les 11 h, Tallers amb les mares de Pardines, a la plaça del Pedró. 
            A les 12 h, Missa a l’Església de Sant Esteve. 
            A les 17 h, Sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Berga, a la plaça del Pedró i cinema “Alicia al país      
            de les meravelles (Estudis) 
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            A les 19 h, Concert de Tarda: Gran Première, a la plaça del Pedró. 
            A les 23.30 h, Ball de gala i del Fanalet amb la Gran première i Dj Serkru, a la plaça del Pedró 
4          A les 9 h, Caminada Popular CAVS (sortida de la plaça del Pedró)  
            A les 11 h, Jocs de cucanya a la plaça del Pedró 
            A les 17 h, Discobaby, festa “Holi i festa de l’Escuma a la plaça del Pedró 
            A les 24 h, Nit Jove amb Payot’s, Lo Pau de Ponts i Dj Franxo 
5          A les 11 h, Inflables infantils a la plaça dels Països Catalans 
            A les 13 h, “Escenaris del record”, per Mossèn Joan Riu, a la sala d’actes. 
            A les 16 h, Campionat de botifarra (Can Manel)  
            A les 18 h, Zumba a la plaça del Pedró. 
            A les 19 h, Clàssics (Santa Magdalena)  
            A les 24 h, Gran Ball de Festa Major: The Tarzan Boys, Juke Box i DJ.  
6          A les 11 h, Quinto infantil a la plaça del Pedró. 
            A les 12 h, exposició artística, per Maria Estrada a la Sala d’actes de l’Ajuntament. 
            A les 17 h, arriba l’esperada Guerra d’aigua  
            A les 22 h, Gran Quinto i Fi de Festa Major a la plaça del Pedró.  
 

 

                                    PLANOLES 

Festa Major Planès 
4          A les 18 h, Cinema infantil  
            A les 21 h, Sopar de Veïns amb la carmanyola 
            A les 23 h, Cinema per a tothom 
5          A les 10.30 h, caminada popular per a petits i grans. Sortida i arribada a la plaça del poble 
             A les 17 h, Animació infantil amb Toti Roger a la plaça del poble. A continuació xocolatada per a   
             Tothom. 
             A les 21.15 h, Sopar de Germanor al Restaurant “La Carretera”. Venda de tiquets limitat a 40  
             Persones. 
             A les 23.30 h, Ball de nit amb el duet musical Solistes a la plaça del poble.  
6           A les 12.30 h, Missa Solemne a l’Església de Sant Marcel de Planès. 
             A les 13.15 h, Vermut popular a la plaça del poble. 
             A les 17.30 h, Havaneres amb el grup Terral i posterior Rom cremat a la plaça del poble.  
            Tota la festa major organitzada per la comissió de festes de Planès i patrocinada per l’Ajuntament de   
             Planoles.  
 
12        A les 18 h, Acampada amb nens a la plaça del Casino. Nit màgica sota els estels. Informació i  
             inscripcions: info@aeplanoles.org  
             A les 19 h, Concert Five in Gospel  a l’Església Sant Vicenç 
14         Bivac al Puigmal. Més info a info@aeplanoles.org / 633 15 60 11 
 
Festa Major de Planoles 
18        A les 11 h, al Casino, Pintada de Capgrossos. Cal portar material reciclat.  

mailto:info@aeplanoles.org
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             A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, Pregó de Festa Major. 
             A les 22 h, a la Sala del Casino, Quinto.  
19         A les 8.30 h, Jornada de 12h de futbol sala al poliesportiu. 
             A les 11.30 h, Passejada popular. Sortida a la plaça de l’Ajuntament, pel camí de la font de la Serra,    
             les Casetes, La Cantina i tornada a Planoles.  
             A les 13 h, Vermut popular a la Cantina. 
             A les 14 h, Arrossada a l’exterior del Refugi. Organització: Corral Blanc 
             A les 19 h, Havaneres a la plaça de l’Ajuntament i posterior rom cremat. 
             A les 23.30 h, Ball a la piscina amb Dalton Bang i DJ. 
 

Altres activitats 

 Curset de tennis. Durant tots els matins entre setmana juliol i agost. Lloc: pistes del Club. 
Del 5 al 16 d’agost torneig de tennis.  cursets@ctplanoles.com  
16 agost: Festa del Tennis (a les 9 h, tornejos ràpids i pàdel, XXVII Open de Tennis infantil i sènior) 
VI Open de pàdel (adults)  
A les 19 h, berenar/sopar a la pista 3 si el temps ho permet i sinó al Casino. 

 Del 6 al 31 d’Agost exposició de pintura: Planoles al Cor de J. Gassó. Lloc: Al Casino de Planoles, 
horari de les 18 h a les 20.30 h. La seva inauguració es realitzarà diumenge dia 6 a les 19.30 h.  

 
 
 
                                           QUERALBS 

 

 4           De les 17 h a les 19 h, Taller amb fusta reciclada a càrrec d’Antònia Puig 
12         Torneig ping-pong (individual per a menors de 13 anys i de dobles, adult-nen) 
13         A les 12 h, VISITES GUIADES a l’Església de St. Jaume 
             Torneig triangular Ping - Pong Queralbs - Pardines - Campelles (campions Nacionals) 
20         Fira artesana. Organització: Ajuntament de Queralbs 
             A les 16 h, sardanes a càrrec de la cobla ciutat de Manresa 
 
 
 

                                  RIBES DE FRESER 
 

1 A les 18 h, al Cinema Catalunya, Projecció de la pel·lícula “Toni Erdmann” (versió doblada a 
l’espanyol) i, a les 21 h, versió subtitulada a l’espanyol. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de 
Ribes.  

5 A les 22 h, a l’Església Parroquial Santa Maria de Ribes de Freser, Concert de 32è Aplec de la 
Sardana del Pirineu. Organitza: Amics de la Sardana. 

6 Al matí, a les 10:30 h i, a la tarda, a les 16 h, a la Plaça del Mercat, 32è Aplec de la Sardana del 
Pirineu a Ribes de Freser. Organitza: Amics de la Sardana 

mailto:cursets@ctplanoles.com
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11 A les 22 h, a la Plaça del Mercat, Pregó de la Festa Major. Organitza: Comissió de Festes de Ribes 
de Freser. 

12 A les 12 h, a l’Església Parroquial Santa Maria de Ribes de Freser, Ofici Solemne. Organitza: 
             Comissió de Festes de Ribes de Freser.  

Al matí, al Teatre Municipal, Activitat Infantil. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
       A les 18 h, a la Plaça del Mercat, Concert per xics, pares i avis: Pop per Xics. Organitza: Comissió 
             de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 22 h, al Teatre Municipal, Representació del Musical “Annie”. Organitza: Teatre Musical.  
             A les 22 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb La Cobla Marinada. 
             Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser.   

                   A les 00:30 h, al Pavelló d’Esports, NIT DE VERSIONS amb DJ; a les 2 h, Grup Juke Box Covershow   
             i; a les 4 h de la matinada, Grup Banda Biruji. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             De les 9:00 a les 12:30 h, al Passeig Taga, Lliscador de 50 metres dins de 6a Cursa Anar Fent Rural 
             Running i Públic en general. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
13 Al matí, a la Plaça del Mercat, 6a Cursa d’Obstacles per Adults: Cursa Anar Fent Rural Running.  

Organitza: Bombers Voluntaris de Ribes de Freser 
            A les 18 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. 
            Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser 
             De les 18 a les 20 h, a la Font de la Margarideta, HOLI FESTIVAL: Festa Holi amb DJ Franxo i  
             Tirada de Colors. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 21:30 h, Sopar de Festa Major pel Jovent. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 22 h, a la Plaça del Mercat, Festa amb DJ (cançons dels anys 60, 70 i 80). Organitza:   
             Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
14 De les 11 a les 13 h, a la Piscina Municipal, Festa Infantil (amb 5 atraccions aquàtiques i  

tres monitots). Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser.          
                    De 13 a 14 h, al Camp de Futbol, Guerra Marrana Infantil. Organitza: Comissió de Festes de Ribes  

De Freser 
             De 13 a 14 h, a la Piscina Municipal, Festa per Adults a la Piscina ( 5 atraccions aquàtiques). 
             Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser.         
             A les 18 h, a la Plaça del Mercat, Taller de Percussió: Percumusic. Organitza: Comissió de Festes  
             De Ribes de Freser.           

                    A les 19 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. Organitza:  
                    Comissió de Festes de Ribes de Freser.          

             A les 22 h, a la Plaça del Mercat, Concert per a tota la família amb Albercocks. Organitza: 
             Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
              A les 00:30 h, a la Font de la Margarideta, BALL A LA MARGARIDETA amb JULAY’S i;  
              a les 2 h, DJ OJT. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser.           
             A les 6 h de la matinada, pels carrers de la vila, Despertada Popular i Esmorzar pels més valents    
             de la nit. Organitza: Gegants i Grallers de Ribes de Freser. 
             A les 11 h, pels carrers de la vila, Cercavila amb els Gegants i Grallers de Ribes de Freser. 
             Organtza: Gegants i Grallers de Ribes de Freser. 
             A les 13 h, a la Plaça de l’Ajuntament, Ball de Dragons i Diables (Cercavila acompanyats pels 
             Gegants i Grallers de Ribes de Freser fins a la Plaça del Mercat); a les 13:15, a la Plaça del Mercat,    
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             Ball Vermut amb la Cobla Marinada i; a les 13:30 h, ½ Audició de Sardanes.  
             Organitza: Comissió de Ribes de Freser. 

                    A les 17 h, al Camp de Futbol, Partit de Futbol de Festa Major. Organitza: Comissió de Festes de  
             Ribes de Freser. 
             A les 18 h, a la Plaça del Mercat, Ballet de Déu. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 19 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada.  
             Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 22 h, al Teatre Municipal, Representació del Musical “Annie”. Otganitza: Teatre Musical 
             A les 22 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada.  
             Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 00:30 h, al Pavelló d’Esports, CONCERT DEL JOVENT amb DJ; a les 2 h, Banda del Coche i;  

a les 4 h, Orquestra Maribel. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 11 h, a la Plaça de l’Ajuntament i pels carrers de la Vila, Viacrisi Infantil. Organitza: Comissió 

de Festes de Ribes de Freser. 
16        A les 12 h, al Passeig Recolons, Festa de l’Escuma amb Viri Virom. Organitza: Comissió de Festes 

de Ribes de Freser. 
             A les 18 h, a la Plaça del Mercat, CONCERT de FESTA MAJOR amb el grup Que Tal Quartet. 

                   Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
            A les 19:30, a la Plaça del Mercat, BALL DE GALA amb el grup Que Tal Quartet. Organitza: 
            Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 21:30 h, pels carrers de la Vila fins el Camp de Futbol, Actes de Cloenda de la Festa Major 

2017 i Correfoc. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 22:30 h, al Camp de Futbol, Actes de Coenda de la Festa Major 2017, Proclamació i entrega  
             de Premis per als guanyadors/es del diferens concursos de la Festa Major. Organitza: Comissió 
             de Festes de Ribes de Freser. 
             A les 23 h, al Camp de Futbol, Focs Artificials. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser 
16        A les 23:30 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes de Tancament de Festa Major amb  
             la Cobla Marinada. Organitza: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 
18        Tot el dia, al Carrer Major, Festa del Carrer Major. Organitza: Comissió de Festes del Carrer Major. 
20 A les 18:30 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla els Rissinyolets. 
             Organitza: Amics de la Sardana. 
26 De les 16 a les 20 h, al Teatre Municipal, Donació de Sang. Organitza: Donants de Sang de la 

De la Vall de Ribes. 
26 A les 19 h, al Cinema Catalunya, Cicle Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català amb la projecció 

“La millor opció”, del director Oscar Pérez. (Comptarem amb la presència de Mercè Pons, actriu 
de la pel·lícula). Organitza: Ajuntament de Ribes de Freser i Els amics del Cinema de la Vall de 
Ribes. 

27 A les 18:30 h, a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes dedicada a la Gent Gran amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa. Organitza: Amics de la sardana. 
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4            A les 19.30 h, al Museu de Ripoll, Presentació de l’Auca de la Portalada del Monestir. Organització:  
              Ajuntament de Ripoll.    
5            A les 21.30 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, 38è Festival Internacional de Música de Ripoll.  
              Montserrat Martí (soprano) Jordi Galan (Tenor) i Anna Creixell (piano). Organització: Els amics de la  
              Música de Ripoll.  
11/13   Mercadal del Comte Guifré. 1120 anys després reviu la llegenda.               
              Més informació a: info@elmercadalderipoll.cat Horari del Mercadal de 10:30 a 22:30 h 
Programa dia 11: 
              10:30, 12:30, 16, 18 i 20 h: cercaviles musicals del Mercadal (carrers del mercat)  
              11:00 h: "Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens anunciaran que el Comte  
              Guifré arribarà aquesta tarda de la batalla (carrers del mercat)  
              11:30 i 20:30 h: Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps amb el gran Fakir Kirman (escenari   
              de la Pl. de l'Ajuntament)  
              12 h: Danses i cançons medievals per a la mainada (escenari de la Pl. de l'Ajuntament)  
              12, 13:30, 16 i 18:30 h: Lluites de Cavallers. Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot   
              tipus d’armes (campament medieval a l'espai del C/ de la Trinitat)  
              12:30, 17:30 h: Espectacles de Falconeria (plaça de la Llibertat)  
              13 i 19 h: Demostració d'armadures medievals i lluites (campament Pl. Ajuntament).  
              17 h: “Fletxes, poesies i martells”. Agafeu-vos fort que els Jofres vénen disposats a mostrar tot el seu    
              enginy medieval amb números d’autèntica literatura i habilitat bèl·lica (carrers del mercat)  
              17:30 h: Comencen els preparatius per cuinar el vedell del banquet del 20e aniversari del Mercadal   
              (davant l'Església de Sant Pere)  
              19:30 h: "Arribada del Comte Guifré a Ripoll". El comte, ferit de mort arriba a Ripoll, l'acompanyen la   
              comtessa Guinedell, els seus nobles i els seus vassalls. Gran cercavila amb cavalls per tot el mercat i   
              acabant a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament on cau desplomat (carrers del Mercadal i plaça de  
             l'Ajuntament)  
             21:30 h: "La Nit del Comte Guifré". Guinedell, veient que el seu marit està en els darrers moments de  
             la seva vida li organitza un banquet on vindran a homenatjar al comte tot un reguitzell d'artistes   
             vinguts d'arreu de les contrades catalanes (Escenari Pl. de l'Ajuntament) 
Programa dia 12: 
           10:30, 12:30, 16, 17:30 i 19:30 h: Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat (carrers del  
             mercat)  
            11 h: "Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens dedicaran uns balls, cançons i      
            desplegament d’habilitats que deixaran els visitants bocabadats. Ells són els Jofres, els únics! (carrers   
            del mercat)   
            12, 13, 16:30 i 17:30 h: Lluites de Cavallers. Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot  
            tipus d’armes i amb molta acció i emoció (campament medieval a l'espai del C/ de la Trinitat)  
            11 h: Danses i cançons medievals per a la mainada (escenari de la Pl. de l'Ajuntament)  
            12, 17:30 h: Espectacles de Falconeria (plaça de la Llibertat)  
            12 h: Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps amb el gran Fakir Kirman (escenari de la Pl. de   
            l'Ajuntament)  
            13 i 19 h: Demostració d'armadures medievals i lluites, amb photocall (campament medieval de la Pl.   
            de l'Ajuntament)  

mailto:info@elmercadalderipoll.cat
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            17 h: “Fletxes, poesies i martells”. Tres de les especialitats dels nostres estimats Jofres. Agafeu-vos   
            fort que vénen disposats a mostrar tot el seu enginy medieval amb números d’autèntica literatura i          
            habilitat bèl·lica (carrers del mercat)  
            21 h: Gran Sopar del XX Aniversari del Mercadal del Comte Guifré (més informació en el programa a   
            part). Per aquesta 20a edició us proposem un sopar medieval amb les menges i els espectacles de   
            l’època. El plat fortserà el vedell, que es començarà a rostir el dia abans. Assistiran la Comtessa   
            Guinadell i els seus fills grans (Església de Sant Pere - Cal comprar els tiquets amb antelació - Places  
            limitades) 
Programa dia 13: 
            10:30, 12, 16, 18:30 i 20 h: cercaviles musicals del Mercadal (carrers del mercat)  
             11 h: "Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens dedicaran uns balls, cançons   
              i desplegament d’habilitats que deixaran els visitants bocabadats. Ells són els Jofres, els únics!  
              (carrers del mercat)  
             11:30 h: Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps amb el gran Fakir Kirman (escenari de la  
              Pl. de l'Ajuntament)  
             12 h: Danses i cançons medievals per a la mainada (escenari de la Pl. de l'Ajuntament)  
             12, 13:30, 16 i 17 h: Lluites de Cavallers. Espectacles curts de lluita medieval amb cavallers i tot tipus      
             d’armes (campament medieval a l'espai del C/ de la Trinitat)  
             12:30, 16:30 h: Espectacles de Falconeria (plaça de la Llibertat)  
             13, 16:30 i 19 h: Demostració d'armadures medievals i lluites (campament Pl. Ajunt.).  
             17 h: “Fletxes, poesies i martells”. Agafeu-vos fort que els Jofres vénen disposats a mostrar tot el seu   
             enginy medieval amb números d’autèntica literatura i habilitat bèl·lica (carrers del mercat)  
             17:30 h: "La Cort de Comte". Espectacle Infantil on els protagonistes són els actors i la mainada   
             assistent. Amb photocall (escenari Pl. de l'Ajuntament)  
             21:30 h: Espectacle molt visual i impactant on intervenen diferents Obrirà l'espectacle el Fakir Kirman   
             al que s'afegiran els actors i malabaristes del foc. Per acabar, els hereus de Comte Guifré i la seva   
             vídua, s'acomiadaran dels assistents i donaran pas al Mapping de la façana de Monestir de Ripoll.     
             (Escenari Pl. de l'Ajuntament) 
Fi Mercadal 
14         A les 21.30 h, al Claustre del Monestir, 38è Festival Internacional de Música de Ripoll. Jordi Sans  
             &The Souls. Quartet de Jazz. Organització: Els amics de la Música de Ripoll.  
             A les 23 h, a la plaça de l’Ajuntament, Projecció sobre la façana del Monestir. Organització:  
             Ajuntament de Ripoll.  
15        A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, Projecció sobre la façana del Monestir. Organització:  
             Ajuntament de Ripoll.  
18        A les 19.30 h, a la plaça de l’Escorxador, ballada doble d’estiu. Organització: Agrupació Sardanista  
             De Ripoll.  
19         Festa del barri de Llaés.  
20         A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 38è Festival Internacional de Música de Ripoll. Les   
              Mademoicelli. Quartet femení de violoncels. Els amics de la Música de Ripoll.  
23         A la plaça de la Lira, Fira de la cervesa i la tapa. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
26/27   20è Raid Hípic de Ripoll – Raid del Comte Arnau. Sortida al Polígon dels Pintors.  
26         A les 21.30 h, al Claustre del Monestir, 38è Festival Internacional de Música de Ripoll- Ignasi Terraza  
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             & Bert Van Den Brink. Organització: Els amics de la Música de Ripoll. 

Exposicions i altres activitats 

 Del 9 de juny al 27 d’agost, exposició temporal “Relats. De la tradició artesana a la innovació 
contemporània”. Al Museu de Ripoll. Organitza: Museu Etnogràfic de Ripoll.  

 Tots els caps de setmana i dilluns del mes, Programació de Cinema al Teatre Comtal de Ripoll. El 
Circuït Urgellenc ús ofereix cada setmana una programació actual de cinema, amb les últimes 
estrenes i novetats.  

VISITES GUIADES:  

 Cada dia a les 11.30 h i a les 17.30 h, Ripoll Bressol de Catalunya: Visita guiada al conjunt monàstic 
de Santa Maria de Ripoll. Descobreix la història del bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant 
visita a l’emblemàtic monestir. Preu: 8,80€ Més info: reserves@terradecomtes.cat – 
www.terradecomtes.cat o al 972704556. Organitza: Terra de Comtes i Abats El Ripollès 

 Divendres 4 a les 20 h, Capvespre literari al Monestir de Ripoll. Visita el Monestir de Ripoll amb ulls 
de Verdaguer, les paraules dels primers viatgers del segle XIX, els versos escrits per l’Abat Oliba i els 
goigs dedicats a Sant Eudald. S’acabarà amb un tastet de productes del Ripollès. Reserves a 
informacio@monestirderipoll.cat o al 972704203. Preu 16€ 

             
 

                          __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 

 

2           A les 21 h, al Palau de la Badia, XXII Festival del Comte Arnau (Els desitjos del comte Arnau – Visita   
             dramatitzada. Entrades a l’Oficina de Turisme. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 

amb la col·laboració de SAT Teatre Centre. 
3         A les 14 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, Arrossada popular. Organització: Associació de jubilats i 

pensionistes.  
4           A les 23.59 h, a l’Escorxador, Carnaval d’estiu. Organització: JAS – Jovent Actiu Santjoaní. 
5          A les 22 h, al Teatre Centre, XXII Festival del Comte Arnau. El Comte Arnau – Teatre de l’Aurora. Preu:   
             12€ i entrades a l’Oficina de Turisme de les 10 h a les 14 h i de les 16 h, a les 19 h. Organització: 

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
6          A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. Organització:   
            Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 

Joan de les Abadesses. 
9          A les 21 h, al Palau de la Badia, XXII Festival del Comte Arnau (Els desitjos del comte Arnau – Visita   
             dramatitzada. Entrades a l’Oficina de Turisme. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 

amb la col·laboració de SAT Teatre Centre. 
12        A les 22 h, al Claustre del Monestir, 7è Festival de Música Antiga dels Pirineus – FEMAP El grial,  

mailto:reserves@terradecomtes.cat
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             lament de Perceval – Capella de ministrers. Organització: Festival de Música Antiga dels Pirineus i 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

13       A les 12 h, al Palau de la Badia – oficina de Turisme, Visita Descobrim Sant Joan a través de la música. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

             A les 18 h, al Passeig Comte Guifré , Sardanes amb la Cobla de Berga Jove. Organització: Agrupació 
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

             A les 22 h, al Palau de l’Abadia, Concert Trànsit: una vetlla pel mil·lenari de l’expulsió de les 
Abadesses de   

             Puig Alt del Ter a càrrec de la Comitiva Flordeneu.  
15    A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla Genisenca. Organització: Agrupació 

Sardanista de Sant Joan de les Abadesses i col·labora Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
16        A les 21 h, al Palau de la Badia, XXII Festival del Comte Arnau (Els desitjos del comte Arnau – Visita   
             dramatitzada. Entrades a l’Oficina de Turisme. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 

amb la col·laboració de SAT Teatre Centre. 
19        A les 19 h, al passeig comte Guifré, Espectacle infantil El Circ Filixic a càrrec de la Companyia  
             Filigranes. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
             A les 21 h, davant de l’absis del Monestir, XXII Festival del Comte Arnau – Caminada nocturna 

Cercant les petjades del comte Arnau. Les inscripcions a l’Oficina de Turisme. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Cal portar calçat adequat i lot o frotal) 

             A partir de les 10 h i fins les 22 h, al carrer Beat Miró, Inflables i 24ª Festa del Carrer Beat Miró. 
Organització: Veïns del carrer Beat Miró i col·laboració de l’agrupació Sardanista de Sant Joan de les 
Abadesses.  

20        A les 12 h, al Palau de l’Abadia, Visita descobrim Sant Joan a través de la música. Organització:  
             Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
             A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla de Berga Jove. Organització: Agrupació 

Sardanista de Sant Joan de les Abadesses amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

23        A les 21 h, al Palau de la Badia, XXII Festival del Comte Arnau (Els desitjos del comte Arnau – Visita   
             dramatitzada. Entrades a l’Oficina de Turisme. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses 

amb la col·laboració de SAT Teatre Centre. 
27        A les 17 h, al passeig Comte Guifré, VII Concurs de colles improvisades amb la cobla Principal d’Olot. 

Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses amb la col·laboració de 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 
Visites guiades: 
 

 De l’1 al 27 d’agost, de dimarts a divendres i diumenges a les 12 h, dissabtes d’agost a les 16.30 h. 
Visita guiada: Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic.  
Visita un dels monuments més importants del romànic català i descobreix la vila tot resseguint la 
seva història, llegendes i tradicions.  
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Punt de sortida 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. Organitza: Terra de Comtes i Abats.  
 

Sortides guiades:  
 

 Tots els dimarts, de les 10.30 h a les 13.30 h, rastres d’animals. Descobrint la vida al bosc. Sortida: 
Oficina de Turisme- Palau de l’Abadia. Organització: EduCA Viladrau i col·laboració Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. Preu 8€ 

 Tots els dijous, de les 10.30 h a les 13.30 h, Els secrets d’un bosc. Un bosc ple de secrets.  Oficina de 
Turisme- Palau de l’Abadia. Organització: EduCA Viladrau i col·laboració Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. 

Exposicions 
  

 Del 22 de juliol al 1 d’octubre, Exposició Xavier Escribà: l’ànima als dits de Xavier Escribà. Espai Art 
l’Abadia-Palau de l’Abadia. De 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organitza: Regidoria de cultura de 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

 

 

 

 

 

 

                     SANT PAU DE SEGÚRIES 

 

   

                                                             SETCASES 

1      Activitat familiar: Gimcana Familiar. Cal reserva prèvia. País d’Art i d’Història Transfronterer.  
5          A les 10 h, Activitat familiar: Cap de setmana ramader. Donada de Sal al Bestiar a la Balmeta.  
            A les 16 h, a la Plaça Verda, Festa Country.  
            A les 19 h, Festa Country Revival Farmers a la plaça Major.  
            Als restaurants de Setcases, “menú Ramader”.  
7 A les 10.30 h, IV Festa de Xai: esquilada d’ovelles, taller filat de llana. 

A les 16 h, Demostració de gossos d’atura. 
Cap de setmana Ramader: Als restaurants de Setcases, “menú Ramader”. 

9       A les 17 h, activitat infantil: Sra. Bombolles.  
10       A les 16 h, Visita Guiada a Setcases. Preu 5€. Punt de Trobada, aparcament entrada del poble. Cal     

     reserva prèvia. País d’Art i d’Història Transfronterer.  
       12       A les 19 h, Concert: a l’entorn de Bach. Miquel Simarro – Violí, Eduard Martínez Borruel – Clavecí.  

http://www.terradecomtes.cat/
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       13       A les 11 h, Activitat infantil: Xeringada i Festa de l’escuma. 
                   A les 19 h, a l’Església, concert de l’orquestra de corda jove: Camerata dels Pirineus Catalans.  

14       De les 11 h a les 13 h i de les 16 h a les 19 h, Activitat infantil: Inflables gratuïts. 
16        A les 17 h, Activitat infantil: Taller i espectacle de màgia amb David el Mag i taller.  
18        A les 22 h, a la plaça Major, Havaneres amb el grup Terral.  
19        De les 11 h a les 14 h, a la sala d’Estudis, Donació de Sang.  
            Pas per Setcases de la 64a pujada a Vallter (Ripoll-Vallter) 
            A les 19 h, a la plaça Major, dins el marc del Festival de Música de la Vall de Camprodon, Concert  
            d’Amadeu Cases Quartet. 
26       A les 12 h, Visita guiada a Setcases. Preu 5€. Punt de Trobada, aparcament entrada del poble. Cal     

     reserva prèvia. País d’Art i d’Història Transfronterer.  
       27       A les 9 h, 6ª Cursa La Marrana Skyrace a Vallter 2000.  
        

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       TOSES 

 
Sant Cristòfol i Santa Magdalena  

20 A les 22 h, Inici de la Festa amb actuacions improvisades 
21 A les 12 h, Missa Solemne, sucamuia i benedicció.  

A les 18.30 h, Concert de tarda amb Trio Atrium. Cançó catalana Popular.  
A les 23 h, Ball de Festa Major amb Trio Atrium.  
A les 02.00 h, Ous ferrats i xistorra.  

       23        12 h, Súper festa Infantil.  
 
 
 
 
                                                           VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
 
5          A les 22 h, “Caminada nocturna” per a tots els públics que vulguin gaudir de la nit. En acabar  
            xocolatada, coca i bany nocturn a la piscina. Sortida de davant de l’Ajuntament. Organitza: Vallfojove i  
            Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
6          A les 9 h, Aplec de Santa Magdalena. Sortida a peu cap a Santa Magdalena des del Prat de l’Om a peu     
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            pel PR-C 59-2. A les 14 h,  missa a l’ermita de Santa Magdalena. 
            Tot seguit dinar de germanor al peu de l’ermita –accessible amb 4x4 per la nova pista que passa per      
            Puigvassall. Tiquet adult (12€) i nens (5€ fins a 8 anys). Encarregar-los a l’Ajuntament (972701909) 
            Organització: Comissió de Festes. 
12        Des de les 18 h, davant de l’Ajuntament, Campionat de Petanca.  
            Organització: Vallfojove i Ajuntament. 
18        De les 18 h a les 21 h, al local Cultural, Donació de Sang.  
19        A partir de les 16 h, al local Cultural, campionat de botifarra. Organització: Associació de Gent Gran   
            de Vallfogona.  
20       A partir de les 9 h, al Pla del Reurich, “Campionat local de tiro al plat”. Organització: Associació de   
           Caça de Vallfogona amb el suport de l’Ajuntament. 
           “XXXI Campionat de tennis taula d’aficionats” Des de les 10:30h. del matí. (per a mainada de 6 a 14  
           anys) i a les 16.30h. de la tarda (amateur a partir de 15 anys) a la Pista Poliesportiva. 
Festa Major  
Divendres 25: 
          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 i en acabar, pregó. 
          Al Centre Cívic i Social, EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA organitzat per Vallfojove. 
          A les 22:30 h. Teatre amb l'obra “Stop al matrimoni” de Nicasi Camps i Pinós interpretada pel grup de  
          teatre local MILANY. Entrades anticipades i numerades: 3€. Venda a partir del 16 d'agost a  
          l’Ajuntament. Aforament limitat.  
          A les 23:30 h, ball amb la bambula a la pista poliesportiva coberta i seguidament sessió disco a càrrec     
          del grup local dj’s de la vall del foc. 
Dissabte 26: 
 
          A les 10:30 h, gimcana infantil, a la zona verda de davant de l'ajuntament i en acabar espectacle amb   
          escuma de colors. 
          A les 17 h, espectacle infantil amb fefe i cia a la pista poliesportiva coberta i a continuació berenar per    
          a la canalla amb coca. 
          A les 18:30 h, partit de futbol-7 "casats contra solters" xviii torneig memorial robert foguet a la zona   
          esportiva municipal. 
          A les 23 h, correfoc i castells de focs a càrrec dels  diables d’alpens i a la pista poliesportiva, gran ball de       
          festa major amb la banda del Coche Rojo i, per rematar la nit, dj Adrià Ortega. 
Diumenge 27:  
 
          A les 12 h, exhibició castellera amb els xerrics d’olot a la plaça de la vila. 
          A les 13 h, missa i ofici tocat per la cobla cervianenca i tot seguit, audició de sardanes, a la zona verda      
          de davant l'ajuntament. 
          A les 17 h, ball de fi de festa amb Carles Xandri, a la sala polivalent (c/puig estela, 11). i tots els nens i   
          nenes podran banyar-se a la piscina municipal. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS: 
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 Temporada de bany a les piscines municipals. Preu: tiquet adult feiner 4.70€. Infants de 6 a 12 anys 
feiner 2.70€. Tiquet adult (dissabte i festiu) 5.20€ i tiquet infants de 6 a 12 anys (dissabte i festius) 
2.90€. 

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

 Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687 72 96 36. 
 Més informació: http://www.vallfogona.cat 
 
 
 
                                                        VILALLONGA DE TER 
 
4          A les 22 h, 1ª Piscina a la fresa, a la piscina municipal de Vilallonga de Ter.  
5         A les 18 h, Festa d'Estiu - Sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa a la Zona Esportiva de Vilallonga 

de Ter.        
6          A les 12 h, Festa d'Estiu - Xeringada i festa de l'escuma a la Zona Esportiva de Vilallonga de Ter. 
10        A les 11 h, a la plaça de la Roca.  Visita Guiada a la Roca – PAHT. Visita en Francès. Preu: Tarifa  
            general: 5€ / Reduïda: 2,5€. És imprescindible reservar prèviament la visita guiada. Informació i 
            reserves: Tel. 0033 4 68 83 99 49 / 0033 6 77 58 03 49 / www.vallscatalanes.org /  
            informacio@vallscatalanes.org Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer i Ajuntament de  
            Vilallonga de Ter. 
12        A les 17 h, a la plaça de la Roca - Visita Guiada a la Roca – PAHT. Visita en Català. Preu: Tarifa general:  
            5€ / Reduïda: 2,5€. És imprescindible reservar prèviament la visita guiada. Informació i reserves: Tel. 
            0033 4 68 83 99 49 / 0033 6 77 58 03 49 / www.vallscatalanes.org / informacio@vallscatalanes.org 
            Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer i Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
            A les 18:00h, animació infantil amb Jordi Tonietti a la Zona Esportiva Municipal. 
15       A les 22 h, havaneres amb Peix fregit a la Zona Esportiva Municipal. Hi haurà rom cremat per a  
           tothom!!! 
17       A les 11 h, davant l’església de Sant Martí de Vilallonga de Ter. Els Petits Detectius de Vilallonga de   
            Ter (Joc de pistes per a la mainada) Preu: 2,50 euros. Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer.  
            Col·labora: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
18       A les 22 h, 2ª Piscina a la fresa, a la piscina municipal de Vilallonga de Ter. 
20        A les 19 h, Festival de Música de la Vall de Camprodon, actuació: Sláinte, a la Sala de la Cooperativa  
            de Vilallonga de Ter. Preu: 11 euros. Venda d’entrades a l’oficina de Turisme i als ajuntaments de la  
            Vall de Camprodon i, a www.festivalvallcamprodon.cat  
26        Festa Major de Tregurà – (Vilallonga de Ter)  
            A les 18 h, Animació Infantil amb Àngel Daban.  
            A les 23 h, Ball i seguidament Disco Mòbil amb Albert Paulo. 
 

 

 

http://www.vallfogona.cat/
mailto:informacio@vallscatalanes.org
http://www.festivalvallcamprodon.cat/

