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CAMPDEVÀNOL 
1 Cinema. Projecció de la pel·lícula Up. A les 18.15h, als locals del Cau dels Vandals, de la Sala 

Casino. Organització AE El Cau dels Vàndals.  
1 Sopar d'entrepà. Preus populars. venda de castanyes i crispetes. A les 20.30h, als locals del 

Cau dels Vandals, de la Sala Casino. Organització AE El Cau dels Vàndals.  
2 A les 8.30 h,  davant del Cercle Campdevanolenc, 43a marxa infantil de regularitat. Edat de 8 

a 13 anys. Inscripcions fins divendres, 31 d’octubre al e-mail: muntanya@gec-campdevanol.org 
 o al telèfon 609 00 0068. 
2 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb duet Boomerang. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 

Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal. 
8  A les 11 h, a la Biblioteca municipal, conta'm què hi pintes. A càrrec de Contes en Sol Major. 
8 i 9 Diades de germanor GEC. Organització: Grup Excursionisme Campdevànol. 
9 A les 12.30 h, missa a St. Martí d'Armàncies. Catequesi de la Parròquia de Sant Cristòfol de 

Campdevànol. 
9 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Raül. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: 

Associació de Balladors de la sala Diagonal. 
16 A les 17.30h, a la sala Diagonal, ball amb pà d'Àngel. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 

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

Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal. 
28 A les 22 h, a la sala Auditori del centre cívic la Confiança, concert amb Chestlong i Paul 

Fuster. Preu entrada: 8€. Fes la teva reserva enviant un correu a info@quimerarecords.com. 
29 A les 18 h, a la Sala Diagonal, concert amb Ramon Mitjaneta, Bitter, Salvagil i Elias Marzal. 

Entrada gratuïta. 
29 A les 21 h, al bar de la Sala Diagonal, sopar. Preu: 12€. Fes la teva reserva enviant un correu a 

info@quimerarecords.com. 
29 A les 22 h, a la Sala Diagonal, concert amb Morgan JR, More, Noudits, la Carta Esfèrica, 

Layma i Doctor Terror. Entrada gratuïta. 
30 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Rímel. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: 

Associació de Balladors de la sala Diagonal. 
30 A les 19 h, a la Sala Auditori del centre cívic la Confiança, concert amb Mike Travé i Roger 

Mas. Preu entrada: 15€. Fes la teva reserva enviant un correu a info@quimerarecords.com. 
30 Sortida sender Llançà, Serra de Verdera, Roses (Alt Empordà). Organització: 

G.Exta.Campdevànol-Senders. 
 
Altres Activitats 

• Tarda jove a Campdevànol. Tots els dilluns de 17.30 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 tècnica de Joventut.  
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: Novembre 3, 10, 17 i 24. 
Consulteu el detall de l'activitat al nostre 
facebook www.facebook.com/joventut.campdevanol. Aquests any, també dilluns de 
16.30 a 17.30h farem un taller d'estudi assistit. Pots venir a fer els deures, estudiar, fer 
recerques a internet, anar a la biblioteca a buscar llibres... 

 

 
CAMPELLES 
 7   Festa de Sant Martí. 20h Repic de campanes. 21h Pregó de la Festa amb el Sr. Rafael 

Ribó,  síndic de greuges. Coca i cava per tothom. 
 8   Festa de Sant Martí. 12h Caminada guiada pels búnquers i camins de retirada. 16h XXV 

campionat de botifarra. 22h Sopar de germanor a la Sala de l’Ajuntament a càrrec del 
Restaurant Cal Ras. 23.30h ball de festa a càrrec de Duet solistes 

 9   Festa de Sant Martí. 11h Ofici solemne, seguidament homenatge a la gent gran del poble i 
vermut. 17h Espectacle infantil amb Gil i Ratataplam. 

 
 
 
 



CAMPRODON 
8 Festa Major de Beget. A les 12 h, missa a l’església del Remei. A les 23 h, al local de la 

Rectoria ball a càrrec de Manelic. 
 
9 Festa Major de Beget. A les 11.30 h, cercavila pels carrers del poble. A les 12 h, ofici 

solemne a l’església parroquial de Sant Cristòfol. A la sortida, tres sardanes a càrrec de la 
cobla Principal d’Olot. 

 
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 
1 A les 16 h, al cementiri, pregaria per tots els difunts, i a continuació la castanyada popular a 

la plaça del Roser. 
 
Visita guiada 
• Diumenge 29 de novembre, 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.  

 
 

MOLLÓ 
22 Festa Major: A les 11.30 h, repicament de campanes. A les 12 h, a l’Església de Santa 

Cecília: missa solemne en honor a Santa Cecília, patrona de la població. Cant dels Goigs i 
veneració de les relíquies. La missa estarà presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe 
de Vic. A les 13 h,  a la plaça Major, vermut popular. De les 16 a les 19 h, a la sala de ball, 
inflables i taller de globuflèxia per a la mainada. A les 16 h, al centre social i cultural 
migjorn, campionat local de truc. A les 20.30 h, restaurant per determinar, sopar del jovent. 
A les 23.30 h, sala de Ball: ball de nit amb Trio de Gala. 

23 Festa Major: A les 11 h, al sala de Ball: narració del conte  “Avi, què va passar el 1714?”. 
12.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Principal de Berga. A les 18 h, a la sala de 
Ball, concert de Festa Major amb l'orquestra Montecarlo. A les 19.30 h, a la sala de Ball, 
ball de Festa Major, amb l'orquestra Montecarlo. A la mitja part del ball, es proclamarà el 
Mollonenc/a de l'any.  

24 Festa Major: A les 11 h, a la plaça Major, esmorzar popular amb productes de la matança 
del porc. A les 12 hores, a la plaça Major, sortejos, rifes i subhasta. A les 17.30 h, al centre 
social i cultural Migjorn, cinema infantil.  

 

OGASSA 
8  Festa de Sant Martí (programació segons cartell). 
 

PARDINES 
1  Castanyada. A les 18h a la plaça del padró. La castanyera ens portarà castanyes i moniatos per 
 a tothom! 
 
 
 
 
 
 
 



PLANOLES 
1 A les 16 h, a la sala del Casino, taller de Carbasses i altres. Berenar. Places limitades-Preu 5€. 

Venda de tiquets a la Botiga d’Embotits. 
1 A les 19 h, a les sales Cíviques, sessió informativa AEP. Cursets esquí 2015. Informació i 

inscripcions: 633156011 - info@aeplanoles.org. 
2 A les 9 h, a la plaça del Casino, excursió familiar per anar a veure el Monòlit de Xirinacs. 

Informació i inscripcions: 633156011 - info@aeplanoles.org. 
28 i 29Gran Recapte d’aliments. Matíns - Sala del Casino i a les botigues de Planoles. 
 

QUERALBS 
1  Castanyada, a les 18h a la Plaça de la Vila. 
 
Vall de Núria 
1 Tots Sants. 11h Venda de Castanyes. Davant de la Basílica de Núria farem les castanyes al 

moment... A les 22 h, passejada amb cava per tothom (Cal apuntar-se a Recepció). 
 

RIBES DE FRESER 
1 30 anys de gegants a Ribes. A les 17 h, castanyada. Organització: Associació Gegantera Vall 

de Ribes de Freser.  
8 Cinema d'estrena- L'Endemà, la pel·lícula, de 19.30 a 21.30h, al Cinema Catalunya. 

Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes i ANC Vall de Ribes.  
8 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser  
15  30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser  
16 Cinema d'estrena- L'Endemà, la pel·lícula, de 19.30 a 21.30h, al Cinema Catalunya, amb la 

participació de la directora, la Sra. Isona Passola. Organització: Amics del Cinema de la Vall de 
Ribes i ANC Vall de Ribes.  

22  Tardor d’Estels. Teatre Estel·lar del Càmping Vall de Ribes, de 18 a 20.30h, Organitza Josep 
Manuel Mercader al https://www.facebook.com/events/1539253456311879/?fref=ts 

 
22 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser  
26 Xerrada -col·loqui pel cor, a les 17h, al teatre del Casal de Cultura. Organització: Associació de 

dones de la Vall del Freser.  
28 A la tarda, a la biblioteca, Contes. Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.  
29 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers 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.  
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: Novembre 4, 11, 18 i 25. 
Consulteu el detall de l'activitat al nostre facebook www.facebook.com/joventut.ribes.  

 

RIPOLL 
1 A les 11 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, taller infantil “Fem un xai”. A les 16'30 h, visita i 

taller a l'scriptorium (+info tel. 972 703 144). Organització: Ajuntament de Ripoll. 
1 De les 10.30 a les 20.15 h, a l'espai d'art Marià Font, ripineu. Organització: Ajuntament de 

 Ripoll. 
1 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC-cinema infantil en català: "l'abella Maia". Organització: 

Circusa, Servei de Normalització Llingüítica.  
2 A les 12 h, al cementiri municipal, música al cementiri. Aires de tardor amb Cèsar Ollé i Jordi 

Ballesteros. Organització: Altima serveis funeraris integrals. 
2 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball, amb Josep teclats i veu. 
7 A les 19 h, a l'espai d'art Marià Font, inauguració de l'exposició "La maternitat d'Elna, bressol 

de l'exili. Organització: Memorial democràtic Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Ripoll. 
 
 
 
 



 
...Ripoll 
 
7 A les 21.30 h, al teatre Comtal, projecció "Desmuntant Leonardo". Presentació i fòrum amb 

l'historiador Jordi Bilbeny, sobre els estudis del qual s'ha creat aquest documental. Organització: 
Circuit Urgellenc i Ajuntament de Ripoll. 

8 A les 21 h, al teatre Comtal, cançó d'amor i de guerra a càrrec de +Sarsuela. Organització: 
Ajuntament de Ripoll. 

9 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Art Mans. 
13 A les 18, a la sala Josep M. Anglada biblioteca Lambert Mata, hora del conte, a càrrec de Carme 

Brugarola. Organització: biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 
14 A les 19h, a l'Arxiu Històric Comarcal del Ripollès, presentació del llibre de Mario Zucchitello 

"En mar i en terra. Una història de tossa i la seva gent (1186-1835)". Organització: Arxiu Històric 
Comarcal del Ripollès. 

14 A les 22 h, al teatre Comtal, espectacle de la companya i de dansa Yaya's per recaptar fons 
per la Fundació Guifré. Organització: Fundació Guifré. 

15 A partir de les 16 h, a la zona de trial (antic camp de futbol de sorra), VI cursa infantil de 
Ripoll. Consell Esportiu del Ripollès. 

15 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC-cinema infantil en català: "operació cacauet. Un pla 
deliciós!". Organització: Circusa, Servei de Normalització Llingüítica.  

15 A les 23 h, a la sala Eudald Graells, Mostra de grups dels locals d'assaig. Organització: 
Ajuntament de Ripoll. 

16 XXXVI Campionat internacional d'atletisme de fons del Ripollès (mitja marató). 3a 
Cursa popular "Ripoll Bressol de Catalunya". 

16 A les 12 h, al teatre Comtal, teatre familiar, "La pastissera i els follets". Estaquirot teatre. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

16 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Carles Xandri.  
16 A les 12 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, setmana de la ciència. “La Marmota als Pirineus”. 

Xerrada a càrrec de Joan Alabau i Vilella. Llicenciat en Biologia i Màster  en Geologia Terrestre i 
Gestió de la Biodiversitat. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll. 

21 A les 19 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, setmana de la ciència. Ponència a càrrec de Ferrran 
González i Prat, biòleg, consultor i comunicador ambiental. El canvi climàtic en els extrems nord i 
sud del planeta, àrtic i Antàrtida, i el paper de la biotecnologia en la seva mitigació. Organització: 
Museu Etnogràfic de Ripoll  

21 A les 22 h, al teatre Comtal, cine club. Organització: Cine Club ARIC. 
21 A les 19 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, ponència sobre el canvi 

climàtic en els extrems nord i sud del planeta, Àrtic i Antàrtida, i el paper de la 
biotecnologia en la seva mitigació, a càrrec de Ferran González i Prat, biòleg, consultor i 
comunicador ambiental. 19ª Setmana de la Ciència. 

22 A les 19 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, 19ª setmana de la ciència: “La Marmota als 
Pirineus”. Xerrada a càrrec de Joan Alabau i Vilella. Llicenciat en Biologia i Màster en Ecologia 
Terrestre i Gestió de la Biodiversitat. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll. 

22 A les 11.30 h, a la sala Josep M. Anglada biblioteca Lambert Mata, hora del conte en anglès a 
càrrec de Sara Carline. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

22 A la tarda, a la sala Eudald Graells, concert de Santa Cecília. Sardanes cantades. Organització: 
La Flor de Maig. 

22 De les 10 a les 14 h, a la plaça de la Lira, girem la truita contra la violència. Amb motiu del 
dia internacional contra la violència. Concurs de truites (blog adr). Organització: Associació de 
dones de Ripoll. 

22 A les 18.15 h, al teatre Comtal,  CINC-cinema infantil en català: "Avions 2. Equip de rescat". 
Organització: Circusa, Servei de Normalització Llingüítica. 

23 A les 17.30 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert de Santa Cecília. Eva Curto, 
violoncel, Modest Moreno i Morera, orgue i les corals Capella de Santa Maria i els Follets de Ripoll. 
A benefici de la campanya pel nou orgue.  

23 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Chus de Santa Coloma. 
29 A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada biblioteca Lambert Mata, club de lectura, comentari 

col·loqui del llibre "L'últim amic de Tahar Ben Jelloun, a càrrec de Ramon Alabau. Organització: 
biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

29 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC-cinema infantil en català: "campaneta, fadesi pirates". 
Organització: Circusa, Servei de Normalització Llingüítica. 

30 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb arrítmics.  
 
Visites guiades 



• Tots els diumenges del mes de novembre, 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.  
 
 
 
 
 
...Ripoll 
 

• 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  

 
 
Exposicions i altres activitats 
• Fins el 16 de novembre Exposició "Art perdut ", al Museu Etnogràfic.  
• Del 21 de novembre al 4 de desembre Exposició "1714:dibuixant el mite", a la Biblioteca 

Lambert Mata. Organització: Generalitat de Catalunya departament de cultura, Biblioteca Lambert 
Mata. 

• Durant tot el mes, Exposició dels germans Núria i Josep Lázaro, a la Biblioteca Lambert Mata. 
Organització: Biblioteca Lambert Mata. 

• Durant tot el mes, Exposició de quadres de Miquel Esteve, a la Biblioteca Lambert Mata (zona 
d'estudi). Organització Biblioteca Lambert Mata. 

• 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 7 al 30 de novembre. Exposició d"La maternitat  d'Elna: bressol de l'exili". A les 19, a 
l'Espai d'art Marià Font. Organització: Memorial democràtic Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Ripoll. 

• Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll. Grups de conversa en anglès i francès. Inscripcions obertes. 
Més informació: http://www.xtec.cat/eoiripoll i al telèfon 972714334. A l'EOI. Organització: EOI 
Ripoll. 

• Tallers al Casal de Joves "El Galliner". Més informació i inscripcions al Casal de Joves 
972700717. 

• Iniciació a les acrobàcies de circ (dies 18, 20, 25 i 27 tarda). 
• Clown (21 tarda i 22 matí). 
• Expressió corporal. Història del cos (28 tarda i 29 matí). 
 
 

SANT JOAN DE LES ABADESSES 
2 A les 17 h, al pavelló municipal d'esports, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona i castanyada.  



 A la mitja part, castanyes i vi dolç per a tothom. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan 
de les Abadesses. 

2 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Margarita Torner. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes. 

8 A les 21 h, a l'antic escorxador, sopar de la Fundació oncolliga. Organització: Delegació de la 
Fundació Oncolliga de Sant Joan de les Abadesses. 

 
 
 
 
...Sant Joan de les Abadesses 
 
9 A les 17 h, Casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David de Vic. Organització: Associació 

de Jubilats i Pensionistes. 
16 A les 16 h, a la plaça Torres i Bages, sortida al Teatre Poliorama – Polònia el musical. 

Organització: Regidoria de Cultura- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
16 A les 17 h, Casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Joan Altarriba. 

Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 
22 A les 17 h, a l'auditori Jaume Nunó-El palmàs, presentació calendari 2015 UE Sant Joan. 

Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. 
22 A les 18.30 h, al palau de l'abadia, Victus, del mal que van fer aquells soldats. Recital 

històricomusical inspirat en la novel·la Victus  a càrrec de l’actriu Sílvia Bel i el compositor Carles 
Beltran. Organització: Regidoria de Cultura- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

23 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Josep Bardulet. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes. 

25 A les 19 h, al passeig Comte Guifré, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses. 

29 A les 18 h, al palau de l'abadia, art i enyorança d'un artista, exposició i homenatge al 
santjoaní Guillem Rovira i Reixach. Organització: Regidoria de Cultura- Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

30 A les 17 h, Casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Maite i Jordi. Organització: Associació 
de Jubilats i Pensionistes. 

 
Exposicions: 

• 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. 

 
Visites Guiades 
• Tots els dissabtes del mes de novembre, 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. 

 
 

SETCASES 
1 A les 17.30 h, a l'església de Sant Miquel, concert de l'espectacle "Sotarrel". És un espectacle 

que combina les disciplines artístiques de la música, la dansa, la poesia i la imatge, cercant el 
llenguatge de la tradició i modernitat. “Sotarrel” interpreta cançó tradicional catalana amb 
arranjaments i música original de Joan Carles Martínez. L’espectacle està inspirat en el cançoner 
de Joan Amades, les cançons de Beget de Jaume Arnella, les tonades d’en Peret Blanc, i poetes 
com Guillem de Berguedà, Miquel Ferrà, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Joan Brossa i J.V. Foix. 
El violí de can Malet i presentació del senyor Miquel Perals. A les 19.00 h, a la Plaça, castanyada 
amb en Manelic de Perea. 

 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 



 
2 A les 19 h, castanyada amb cinema. Organització: Ajuntament de Vallfogona, Pla Local de 

Joventut i Vallfojove.  
16 De les 10 a les 12 h, a les pistes de tenis del municipi, exhibició de supertenis – IX Torneig 

en record de Joan Mir i Josep Labró, adreçat a nens i nenes de 5 a 10 anys. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Club Tennis de Torelló.  

25 A les 18.15 h, al local cultural, xerrada sobre la marató de TV3: malalties del cor. 
Organització: Associació de Gent Gran de Vallfogona.  

 
 
...Vallfogona de Ripollès 
 
Altres activitats 
• Divendres, de les 18 a les 20h, al local polivalent, taller riure-li a la vida. Organització: Associació 

de Gent Gran de Vallfogona amb el suport de Dipsalut.  
• 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 
7 Festa Major. A les 21.30 h, XI sopar del jovent. Per confirmar: Restaurant can Pastoret.  

(Data límit; dijous, dia 6 de novembre). A les 12 h de la nit, petards i gran tro de 
començament de Festa Major. Tot seguit, a la cooperativa, Disco mòbil. 

8 Festa Major. De les 9 a les 15 h, XVII campionat local de tir al plat. Tirada local i general 
 de tir al plat. A les 11.30 h, a la plaça de les Escoles, prego a càrrec de la Pubilla i l'Hereu de 
 Vilallonga de Ter 2013-2014. Hi haurà suc de lletissó per a tothom i tot seguit, cercavila 
 popular i penjada del "Burro". Us esperem a tots amb barretina. A les 16 h, partit de 
 Futbol. Veterans de Vilallonga - Sant Roc d'Olot (Lliga Veterana de la Garrotxa). A les 17 h, VII 
 concurs de munyir vaca. A les 17 h, a la sala de la cooperativa, tallers infantils, i 
 seguidament, berenar. A les 17 h, a la plaça dels Països Catalans, sardanes amb la Cobla 
 Principal d'Olot. A les 12 de la nit, gran Ball de Nit amb Xarop de Nit i l'elecció del "Llati de 
l'Any".  

9 Festa Major. A les 11 h, ofici solemne amb la Cobla Principal de Banyoles. A les 11.45 h, 
 Cercavila amb els gegants i grallers de les escoles del ZER Vall del Ter i altres convidats. A les 
 13 h, a la plaça de l'Era, Sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles. A les 17 h, a la plaça dels 
 Països Catalans, Sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles. A les 18 h, a la sala de la 
 Cooperativa, Disco Baby. A les 22 h, a la sala de la Cooperativa, Humor amb Peyu amb 
 l'espectacle "Jo tinc un amic que...". Preu: 8€. Venda d'entrades anticipades a l'Ajuntament.  
10 Festa Major. A les 11 h, missa. Seguidament, Benedicció de vehicles. A les 13 h, a la plaça 
 de l'Orri, Sardanes amb la Cobla Costa Brava. A les 15 h, al Bar de la Piscina, XXVIII 
 Campionat local de truc i tot seguit, Final. A les 17 h, a la plaça de les Escoles, Sardanes amb 
 la Cobla Costa Brava. A les 22 h, Concert, i seguidament, Gran Ball amb l'orquestra Costa 
 Brava. Hi haurà pastes i cava per tothom! 
11 Festa Major: A les 14 h, a la Cooperativa, Dinar de Germanor Ball i Samarreta. Preu: adults 
 16€, nens de 3 a 8 anys 12€. Tothom s'ha de portar plat, got i coberts. Hi haurà: Amanida, 
 fideuà, pollastre amb patates, pa, vi, postres i cafè. Venda de tiquets a l'Ajuntament, tots els 
 matins, de 9 a 13 h, fins al 4 de novembre. Durant el transcurs de dinar s'escoltaran els 
 guanyadors de la IV Balconada Popular. I tot seguit, Xerinola de Fi de Festa Major. 
 
Altres activitats 
• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala 

d'informàtica (Punt TIC), cinema, biblioteca, lectura i contes. Horari: dilluns, dimecres i 
divendres, de les 17 a les 19.30h. 

 
agenda@ripolles.cat 

 

 


