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CAMPDEVÀNOL  
 
1   A la tarda, a la Sala Diagonal, Ball de tarda a càrrec de Raül.  
6  A les 22h, a la sala Auditori del Centre Cívic La Confiança. Concert acústic amb l'artista 

ripollès Dani Carles. Organitza: Blue Produccions Musicals 
 7   A la tarda, a la Sala Diagonal, Ball de tarda a càrrec de Babbel. d'abril  
13  A les 18h, a la sala Auditori del centre cívic La Confiança, XIIIa edició del certamen literari, 

lliurament de premis del Certamen Literari. A continuació presentació del llibre “Muñecas de 
trapo azul” de Remei Cabello Perez a càrrec d'Enric Martin Tubau, filòleg. Hi haurà 
berenar per a tots els assistents i l'acte serà amenitzat amb una actuació musical. 

14  Festa de l'arbre. Organitza Ampa Escola Pirineu.  
14 A la tarda, a la Sala Diagonal, Ball de tarda a càrrec de Gran Premier.  
20  De 10.30h a 19h, a la plaça de la Mainada. Va edició  Fira Les 1000 labors artesanes. Mostra 

i venda per tota mena de labors (patchwork, puntes de coixí, pintura de roba , punt de creu, 
fusta i vidre...). Nou Espai “La Vida de la Llana: de l'ovella al producte acabat ” : 
demostracions i tallers per a tots els públics. Trobada de puntaires amb treball en viu d'arreu 
de Catalunya.  Exposicions temàtiques: A la sala Auditori del centre cívic: En primícia, Els 
primers premis dels Tocats de l'Associació catalana de puntaires. A la sala d'Exposicions del 
centre cívic : Punt de malla. A la sala Molí:  Patchwork, Punt Mallorquí , Punt de Creu i altres 
labors. Horari de les exposicions: Dissabte i diumenge: 10.30 h- 13.00 h i 17.00 h a 19.00 h. 
Visites teatralitzades “L'Esperit del Ferro”. A partir de les 17h, amb inscripció prèvia (2 €). 
Amb la col·laboració de l’Associació Catalana de puntaires, Associació de puntaries d'Arenys de 
Mar i d'Amunt. Patrocinat per: Associació de Dones i  Ajuntament de Campdevànol 

21   Sortida a les 15h des de la plaça de la Mainada.  Desplaçament per veure el partit del ACB 
entre el Barça i  l’Estudiantes. Pels jugadors i entrenadors l’activitat és gratuïta. Els 
acompanyats pagaran 28€ per l’entrada, i el desplaçament amb autocar. Arriba al voltant de les 
23h. Organitza: Club Bàsquet Campdevànol 

21 A la tarda, a la Sala Diagonal, Ball de tarda a càrrec de Shakata.  
23  Diada de Sant Jordi 2013. A partir de les 10h i durant tot el dia, a la plaça Anselm Clavé, 

tradicionals parades de roses i llibres. A les 15.30h, a la plaça Anselm Clavé, Espectacle de 
titelles “Sant Jordi i el drac” a càrrec de la Companyia Teatre en Miniatura. “El poble de 
Montblanc viu sotmès a la golafreria d’un drac que ha devorat en poc temps tot el bestià. Tement 
que, a partir d’ara, el monstre empaiti les persones, els pagesos visiten el rei “Jaume” per tal que 
sa majestat trobi la solució que posi fi a la terrible amenaça. El Rei envia missatgers a la recerca 
d’ajut i ordena que ningú surti als afores de les muralles. Sa filla la princesa, però, ha marxat 
d’excursió... el drac corre pels voltants... La intervenció del cavaller “Sant Jordi” crearà la 
llegenda... Nota: en cas de pluja, l'espectacle de Titelles es durà a terme a la sala Auditori del 
Centre Cívic.  

28  A la Sala Auditori del Centre Cívic, Concert acústic “Cesk Freixas”. Preu: 10 €. Organitza: Blue 
Produccions Musicals 

 
Exposicions i altres activitats 
• Exposició: Del 25 de febrer al 4 d’abril, a l’aparador de la sala Molí de Campdevànol: 40 anys de 

les Caramelles de la parròquia de Campdevànol.  
• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol. 
• Del 3 de març al 9 de maig. Lliga Intercomarcal. Organització: Club Petanca de Campdevànol.  
• Tarda Jove. Dimecres de 16 a 19 h, al Centre Cívic La Confiança. Organització: Servei Comarcal de 

Joventut i Ajuntament de Campdevànol. 
• Curset per aprendre a ballar sardanes. Els diumenges 7, 14, 21 i 28 d'abril 2013 de 12h a 13h a 

la sala auditori del Centre Cívic La Confiança. Organització: GEC Sardanes . 
 
CAMPELLES 
 
20 Aula Oberta: “ La mirada en l’art”. Organització: Casal Sant Martí. Per a més informació: Tel: 972 

727 288 o bé csm@spdd.org. 
20 i 21  Taller d’art: La Mirada, a càrrec d’Isabelle Vendia. Organització: Casal Sant Martí. Per a més 

informació: Tel: 972 727 288 o bé csm@spdd.org. 
 
Exposicions 
 
• Cicle de bosc a Campelles: del 29 de març al 12 d’abril, a la sala d’exposicions de l’Ajuntament 

(segona planta), exposició de fotografia: Boscos de Món, un món de boscos. Horari: Dissabtes 
i dies festius, de les 12 a les 20 h. De dilluns a divendres, de les 10 a les 15h.  

 



CAMPRODON 
 
3 A les 10 h, al parc Ritortell, dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes 

d’itineraris saludables. 
10 A les 10 h, al parc Ritortell, dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes 

d’itineraris saludables. 
12 Rally Costa Brava. (Veure cartells addicionals) 
13 A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, taller demostratiu d’ús del desfibril·lador. 
17 A les 10 h, al parc Ritortell, dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes 

d’itineraris saludables. 
20 Al llarg de tot el dia, a la plaça Santa Maria i plaça de la Vila, hi haurà dos murals de lliure 

expressió per la gent que ho desitgi. A més, hi haurà uns poemes a les diferents places de la 
vila que parlin sobre: Camprodon, Catalunya, romàntic i de naturalesa de poetes catalans i, com 
a novetat també hi haurà poemes coneguts d’artistes francesos. A les 12 h, a la plaça de la Vila, 
lectura de poemes d’autors catalans que han escrit poemes sobre la Vall de Camprodon. 

21 Al llarg de tot el dia, a la plaça Santa Maria i plaça de la Vila, hi haurà dos murals de lliure 
expressió per la gent que ho desitgi. A més, hi haurà uns poemes a les diferents places de la 
vila que parlin sobre: Camprodon, Catalunya, romàntic i de naturalesa de poetes catalans i, com 
a novetat també hi haurà poemes coneguts d’artistes francesos. 

23 Al llarg de tot el dia, venda de roses i llibres a diferents punts de la vila. 
24 A les 10 h, al parc Ritortell, dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes 

d’itineraris saludables. 
 
Informacions diverses 
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades del 

nucli antic de la vila. Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 h a les 15 h.  
• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h. 

Dissabte, de 15 a les 19 h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.  
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, d’11 h a 14 h. 
 
GOMBRÈN  
 
Visites guiades: 
 
• El dia 28 d’abril, a les 11 h, visita del castell de Mataplana i el museu del Comte Arnau. Lloc: 

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 
(inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
campanya El Ripollès Convida!. Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb 
els tiquets, només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades. Organització: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 – www.alt-ter.org  

 
LLANARS 
 
21 A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, tarda literària en motiu de la diada de Sant 

Jordi. Organització: Mancomunitat de la Vall de Camprodon i Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Camprodon. 

 
PARDINES 
 
6 Festa de les Pasqüetes. Durant el matí, es pujarà al Tost, on es farà un esmorzar per a tothom. A 

les 18 h, hi haurà un contacontes. A les 23.30 h, a la sala de baix de l’Ajuntament “Els Estudis”, ball 
amb el grup Gran Primer i a continuació, Dj. 

7 Festa de les Pasqüetes. Al matí, esmorzar a Santa Magdalena i a les 17 h, sardanes amb la cobla 
Principal de Berga. 

 
PLANOLES 
 
1 Dilluns 1 d’abril, a partir de les 16.30 h, tradicional festa de les truites, a la plaça del Casino.  
 



RIBES DE FRESER 
 
1 A les 17 i a les 20 h, al Cinema de Ribes de Freser, projecció de cinema d’estrena. 

Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes de Freser. 
6  A les 18h, Xerrada a càrrec de Xavier Muños, Neumòleg de la Vall de Hebron. Organitza 

l'Associació de dones. 
13 A les 11h, a la biblioteca, Taller infantil: “Emociona’t amb l’art”. 
20 i 21  Extrem Series. Cursa de muntanya de dos dies, dos proves i uns denominadors comuns; la 

muntanya i la natura. Dissabte, dia 20, a les 17 h, 1’4 km – 350 m positiu. Cronometrada 
individual. Diumenge 21, a les 8.30 h, circular 3.600 – 22 km. – 1800m positiu. Organització: 
Unitat de Tecnificació Esportiva.  

23 Al matí, al teatre Casal de Cultura, jocs Florals de la Secció d’Institut Joan Triadú. 
Organització: SI Joan Triadú.  

23 A la tarda, al teatre Casal de Cultura, jocs Florals de l’Escola Mare de Déu de Núria. 
Organització: Escola Mare de Déu de Núria.  

 
Exposicions i altres activitats 
• Contes de Sant Jordi a la Biblioteca. Dia  i hora a concretar.  
• Activitat cultural literària de Sant Jordi. Dia i hora a concretar.  
• OXINEU (Guies de muntanya, escalada i esquí). Activitats programades: Els dies 6 i 7 d’abril, 

travessa Núria – Vallter, Vallter – Núria. Els dies 27 i 28 d’abril, sortida d’esquí de muntanya 
(Repte 2013) – Aneto. El dia 27 d’abril, sortida nocturna amb raquetes. Tarifes i més informació 
a: http://www.oxineu.com/reptes-20137 o bé al 633 534 503. www.oxineu.com i info@oxineu.com 
Telèfon d’oficina (de 17 a 20h) 872 09 03 63.  

RIPOLL 
 
4 Bingo. Amb alegria celebrem la Pasqua. Lloc: Club Casal dels Avis. Organització: Club Casal dels 

Avis. 
5 De les 18 a les 20.30 h, a la seu del Consell Comarcal del Ripollès, formació per a festes: 

Eficiència a la festa. Proposta en l’organització i la seguretat d’esdeveniments. La inscripció és 
gratuïta i les places són limitades. És necessari confirmar l’assistència, abans del dia 3 d’abril a : 
http://joventut.ccripolles.cat/. Organització: Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès.  

5 A les 22 h, al teatre Comtal, tastet de Gospel. Concert de Gospel solidari a benefici del Centre 
d’Educació Especial Dr. Ramon Suriñach. Venda d’entrades: de dilluns a divendres al bar El Punt i 
dissabtes i diumenges, al teatre Comtal. Organització: AMPA Ramon Suriñach. 

6 Al matí, a la plaça de la Lira i a les 18h, a la sala Eudald Graells, trobada d’acordions. 
Organització: Coral La Flor de Maig.  

6 De les 18.30 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, conferència: Ripoll i la 
historiografia medieval. En el transcurs de l’acte es farà la presentació de diversos llibres. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

7 Marxa infantil de regularitat. Escola Vedruna. Organització: AMPA Escola Vedruna.  
7 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb el grup Sona Bé. Organització: bar Casal.  
12 Els dies 12, 13 i 14 d’abril, play back 2013. Lloc: teatre Comtal. Organització: Play Black.  
13 A les 11 h, conferències: Víctor Hurtado, Organització territorial al Ripollès s. IX-XII i 

Miquel Sitjar, la Vall de Ribes als s. IX-XII. Lloc: sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de 
Ripoll. Organització: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 

14 Al matí, al passeig Ragull, Mermà. Mercat d’intercanvi i compravenda d’articles de segona 
mà.  

14 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Víctor. Organització: bar Casal.  
14 Marxa infantil de regularitat. Escola Tomàs Raguer. Organització: AMPA Escola Tomàs Raguer.  
18 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec de 

Gador. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
19 De les 18 a les 20 h, a la seu del Consell Comarcal del Ripollès, formació per a festes: 

Dispensació responsable d’alcohol. La inscripció és gratuïta i les places són limitades. És 
necessari confirmar l’assistència, abans del dia 17 d’abril a : http://joventut.ccripolles.cat/. 
Organització: Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès.  

19 A les 20h, a sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, parlem de cinema: comentari 
col·loqui de la pel·lícula: La noche del cazador. Moderadors Ramon Musach i Sofia 
Castillo. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

20 De les 10 a les 21 h, a la sala Eudald Graells, donació de sang. Organització: Associació 
Donants de Sang. 

 
 



...Ripoll 
 
20 Els dies 20 i 21 d’abril, XXXI Trobada nacional de trabucaires de Catalunya i presentació 

de la colla de pedrenyalers i trabucaires de Ripoll. Dissabte, a la tarda, acte de presentació 
de la colla ripollesa. Diumenge,  a partir de les 10.30 h, cercavila i galejada de trabucs, des de la 
zona esportiva fins a la plaça Ajuntament. A continuació acte central de la trobada i galejada 
final. Organització: Colla de pedrenyalers i trabucaires de Ripoll.  

20 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: Cop de 
CUP, de David Fernández amb la presència de l’autor. Organització: CUP Ripollès.  

20 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició: Fotografies de 1867 del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll. Organització: CER i Ajuntament de Ripoll.  

21 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Enric el vocalista. Organització: bar Casal.  
21 Marxa infantil de regularitat. Escola Joan Maragall. Organització: AMPA Escola Joan Maragall. 
21 Trial Open campionat de Catalunya. Organització: Ripoll Motor Club.  
21 A les 18 h, a la plaça de la Lira, 10è Aniversari de Ripoll, ciutat Pubilla de la sardana amb 

la cobla Mil·lenària. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.  
22 De les 20 a les 22 h, a la Biblioteca Lambert Mata, concert en acústic del grup Local 7, 

piscolabis i préstec de les novetats literàries i documents de Sant Jordi. Organització: Biblioteca 
Lambert Mata. 

23 Diada de Sant Jordi. Activitats culturals i parades de llibres i roses. Al matí, al centre de la vila, 
activitats infantils. A les 17.30 h, davant la biblioteca Lambert Mata, recital de poesia de Salvador 
Espriu, a càrrec dels lectors del Taller de poesia a l’espai Espriu. A continuació, es farà la 
inauguració d’aquest espai. A partir de les 18 h, a la plaça Gran, sardanes amb la cobla La Flama 
de Farners.  

24 A les 18 h, al Consell Comarcal del Ripollès, lliurament dels premis literaris Joan Triadú. 
Organització: Consell Comarcal del Ripollès. 

25 A les 17.30 h, al Museu Etnogràfic, exposició: Va d’Art: Escultura i reciclatge, l’objecte 
sonor. Amb la col·laboració dels artistes: Luthiers drapaires, Eudald Alabau, Joan Pueyo, Cesc 
Morera, Anna Sanz, Isidro López-Aparicio, Alícia Casadesús, Andreu Hubach i Claus Speis. 
Organització: CEE Ramon Suriñach.  

25 A les 19 h, a l’escola Ramon Surinach, inauguració de l’exposició a l’escola amb tallers, 
vernissatge i festa: Va d’Art: escultura i reciclatge, l’objecte sonor. Organització: CEE 
Ramon Suriñach.  

26 A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine Club ARIC. 
26 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, conferència sobre Salvador 

Espriu. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
27 i 28  Recercat. Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. Trobada de 

Centres d’Estudis de les comarques Gironines. Organització: Institut Ramon Muntaner i Patronat 
Francesc Eiximenis.  

27 5a caminada popular. Sortida a les 8h. Preu: 5€, inclou esmorzar. Inscripcions de la caminada 
popular al telèfon de la Fundació MAP: 972 70 31 04, demanar per la Yolanda Galiano. 
Organització: Club Excursionista de Campdevànol i Fundació MAP.  

27 A les 11 h, al teatre Comtal, lliurament dels Premis Gerbert, per a treballs de recerca edició 
2012. En el marc de la presentació del Recercat. Organització: Centre Estudis Comarcals del 
Ripollès, Fundació Eduard Soler, Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès i Ajuntament de 
Ripoll.  

27 A les 22 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert: Carlos Cases diu Llach. Entrades: 
12€ i 10€ anticipada a l’Oficina de Turisme. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

28 A les 11 h, missa i ofrenes a càrrec de la Fundació MAP, al Monestir de Santa Maria de Ripoll. A 
les 12 h, al teatre Comtal, estrena de l’obra: El Comte Arnau. Organització: Fundació MAP. 

28 A partir de les 10.30 h, a l’espai Espriu – davant la biblioteca Lambert Mata, un equip 
d’il·lustradors dibuixaran el teu conte. La diada estarà dinamitzada per Carme Brugarola i 
la participació de la Coral “Els Follets”, que realitzarà un concert a l’entorn de conte, amb 
cançons de tradició catalana i d’autors d’arreu. (El Llibre Gegant de Ripoll: si tens entre 6 i 12 
anys ajuda’ns a fer un llibre de contes gegant de l’any de la Cultura 2013. Escriu un conte i 
porta’l a la Biblioteca, abans del 20 d’abril. Tema: Ripoll. Extensió: un full D-A4 
(màxim)).Organització: Biblioteca Lambert Mara, Ajuntament de Ripoll i Coral Els Follets. 

28 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Arrítmics. Organització: bar Casal.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Del 23 al 13 d’abril, a la sala Abat Senjust, exposició: Emocions a Ripoll. Alumnes del taller 

municipal d’art de Sant Cugat. Organització: Ajuntament de Ripoll i Escola d’Art de Sant Cugat. 
 



...Ripoll 
 

• Durant tot el mes, a la sala Josep M Anglada de la biblioteca Lambert Mata, exposició de pintures 
d’Elisabet Ortega Pestaña: Fràgils. 

• Del 22 de març al 1 d’abril, a la sala Eudald Graells, exposició dels passos de Setmana Santa. 
Organització: Associació Pau i Treva. 

• Fins el 25 d’abril, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, exposició de pintures: 
Cases encantades de Remei Cabello. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

• Fins el 30 d’abril, al Museu Etnogràfic, exposició: Ramon Casanova i Danés. El “boig” de la 
Hispano (1892 – 1968). 

• Del 20 d’abril al 13 de maig, a la sala Abat Senjust, fotografies de 1867 del Monestir de Santa 
Maria de Ripoll. Organització: CER i Ajuntament de Ripoll.  

• Del 25 d’abril al 2 de maig, a l’escola Ramon Suriñach, exposició: Va d’Art: Escultura i 
reciclatge, l’objecte sonor. Amb la col·laboració dels artistes: Luthiers drapaires, Eudald Alabau, 
Joan Pueyo, Cesc Morera, Anna Sanz, Isidro López-Aparicio, Alícia Casadesús, Andreu Hubach i Claus 
Speis. Lloc: Escola Ramon Suriñach.  

• Del 26 d’abril al 5 de maig, a l’espai d’art Marià Font (plaça de la Lira), exposició: Apel·les 
Mestres, artista total i home polièdric. 

• Del 26 al 28 d’abril, a la sala Josep M. Anglada biblioteca Lambert Mata, exposició: Entre el cel i la 
terra. Poesies il·lustrades. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

• Cada dimarts, de 4 a 5 de la tarda, taller de lectura poètica, amb motiu de l’Any Espriu, a l’Escola 
d’Adults, c. de les Vinyes, 1. Activitat d’assistència lliure i gratuïta. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
6 A les 14 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, VIa edició del menú degustació, a càrrec de les 

mestresses del Casal Jaume Nunó. Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 
6 A les 19 h, al palau de l’Abadia, presentació del llibre: “Viure per sentir-se viu”, de l’Albert 

Bosch. Organització: Regidoria d’esports de Sant Joan de les Abadesses.  
6 A les 23.30 h, a l’antic escorxador, Nit de Metal amb l’actuació dels grups: Els senyors de 

les pedres, grup oficial de tribut a Sangtraït i Àpeiron, grup garrotxí de rock-metal 
progressiu. Preu: 6€ anticipada i 8€ a taquilla. Venda d’entrades a Sant Joan de les Abadesses: 
cafeteria l’Abadia, cafeteria la Rodona i ca la Nati, i a Campdevànol: bar l’Estació. Organització: 
Comissió de Festes. 

7 A les 12 h, al teatre Centre, 10è Cicle d’Espectacle Infantil: Abracamàgic a càrrec de Mag 
Fèlix. Entrada gratuïta. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: 
Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya. 

7 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David Casals. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

13 A les 18 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, conferència: Menjar bé per viure bé, a 
càrrec de Mercè Danés, infermera i nutricionista. Organització: Associació de Dones de Sant 
Joan de les Abadesses.  

14 XX Duatló de carretera de Sant Joan de les Abadesses. Sortides: de les 8 a les 9.30 h, 
entrega de pitrals, a les 8.45 h, obertura de boxes, a les 9.45 h, concentració de participants a la 
línia de sortida, a les 10 h , inici de la prova, a les 11 h, duatló infantil i a les 14 h, entrega de 
premis. Lloc: plaça de Barcelona. Organització: Club Triatló Sant Joan de les Abadesses i 
Federació Catalana de Triatló.  

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

20 A les 18 h, al palau de l’Abadia, recital de poesia de Teresa Bosch. Organització: Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses. 

21 A les 12 h, al teatre Centre, 10è Cicle d’Espectacle Infantil: Contes de Sant Jordi a càrrec 
de Cia Alma i la Mar de Contes. Entrada gratuïta. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. Col·laboració: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya. 

21 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David de Vic. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

23 A les 15 h, al teatre Centre, acte de lliurament de premis del III Certamen Literari Joan 
Maragall. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Institut Escola de Sant Joan 
de les Abadesses.  

26 A les 18 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, xerrades, receptes i tastets a càrrec de les 
mestresses del casal Jaume Nunó. Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.  

27 A les 18 h, a l’espai d’art del palau de l’Abadia, presentació de l’exposició Josep Admetlla. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

27 A les 22 h, al teatre Centre, lectures de Sant Joan. Organització: SAT – Teatre Centre. 



...Sant Joan de les Abadesses 
 
27 A les 19 h, edifici El Palmàs – Auditori Jaume Nunó, presentació del llibre: Els quaderns dels 

elements clàssics, de Xavier Roca Rada. Organització: editorial digital Neurosi i Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses. 

28 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Joan Altarriba. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

 
Exposicions: 
• Del 27 d’abril al 14 de juny, exposició del pintor Josep Admetlla. Lloc: Espai Art l’Abadia – Palau 

de l’Abadia. Horari: De dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges, de 
les 10 a les 14 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 
Visites guiades: 
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a 

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

• Els dies 6, 13, 20 i 27 d’abril, a les 11 h i a les 16.30 h, visita al Palau de l’Abadia i Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. 
Organització: Terra de Comtes i Abats.  

• Tots els dissabtes d’abril, visita guiada “al Molí Petit, el Molí de les Abadesses”, de 18 a 19 
h. Visita a l’antic molí del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins 
hidràulics. A través d’un audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics 
moliners i el funcionament i totes les parts del molí fariner. Preu: 6€; menors de 12 anys, gratuït. 
Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de 
la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb 
els tiquets només es pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA Alt-
Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Tots els dissabtes d’abril, de les 17 a les 18 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica 
singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Reviurem els 1.000 anys d’història del monestir, 
amb el seu claustre gòtic. Preu (inclou entrada): 7€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria 
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per 
a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Tots els dissabtes d’abril, de les 17 a les 19 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses + el molí Petit i el molí de les Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan, 
amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. 
Després es visita l’antic molí fariner del monestir, on s’explica com era la vida dels antics moliners i 
el funcionament del molí. Preu (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria 
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 3€ per persona, en concepte d’entrada. Per 
a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
23 Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, venda de llibres i roses a càrrec dels alumnes de 

l’escola Els Pinets. Organització: Escola els Pinets. 
 
TOSES 
 
La Molina 
6 La Trineu. Tres esports: córrer per camins de muntanya, pujar en la BTT i finalment, esquí de 

muntanya. Hi haurà premis i sorteig de material.  
7 Cursa premium per forfets de temporada. Cursa prevista al boardercross de la zona de 

trampolí amb un final de festa amb botifarrada, a la plaça del telecabina Alp 2.500. Al finalitzar la 
cursa, es farà l’entrega de trofeus i sorteig de material. Per a més informació: www.lamolina.cat  

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
7 A les 14 h, al local polivalent, truitada de les Caramelles. Organització: Grup de Caramelles. 
10 A partir de les 9 h, al local polivalent, servei d’estètica i callista. Les persones interessades 

han de trucar a la Mariví: 687 729 636 (hores convingudes). Organització: Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès. 



... Vallfogona de Ripollès 
 
13 A les 18 h, al local polivalent, assemblea de l’Associació de Gent Gran i berenar. 

Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col·laboració: Institut Català de les Dones. Les persones 
interessades han de trucar a Susanna Nicoletti, regidora de Benestar Social: 699 44 32 10. 

16 A les 9.15 h, sortida davant de l’Ajuntament, visita i tractament de salut a l’hotel SPA 
Resguard dels Vents de Ribes de Freser. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
Col·laboració: Institut Català de les Dones. Interessades trucar a Susanna Nicoletti: 699 44 32 
10. Regidora de Benestar Social. 

20 A les 18 h, al local polivalent, presentació del llibre: La Comanda, de l’escriptor banyolí 
Enric Crespí. El viatge de fra Carolus i el seu company Perot Romaní comença a Sant Pere de 
Rodes i els portarà fins a Vallfogona. Organització: Ajuntament de Vallfogona. 

23 De les 9 a les 19 h, davant de l’Ajuntament, la Diada de Sant Jordi. Parada de venda de 
roses i llibres. Organització: AMPA Escola de Vallfogona. Tothom que vulgui pot avançar-nos 
qualsevol petició o reserva d’un llibre en concret, a través de l’adreça de correu electrònic: 
ampavallfogona@gmail.com 

 
Altres activitats 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts, a les 16 h i divendres, a les 17 h, al local polivalent. 
• Taller de patchwork: Dissabtes de les 16 a les 18 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, a càrrec de 

Carme Alabau. Preu: 25€/mes. 
 
VILALLONGA DE TER 
 
9 A les 20.30 h, concert de Paul Fuster dins la seva gira per Catalunya amb bicicleta. Preu 

entrades: 5 €. Venda anticipada a l'Ajuntament (horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres) i al 
mateix dia de l'actuació, a la Sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter. Hora a concretar. Lloc: 
Sala de la Cooperativa. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

23 Durant el dia, a la plaça de l’Era, la Diada de Sant Jordi. Parada de venda de roses i llibres, 
a càrrec dels alumnes de l’escola la Daina. Organització: Escola la Daina  

 
Exposicions i altres activitats 
• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala 

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

 
 
 
 
 


