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                     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 
 
2 A les 17.30 h, a la Sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de Pa d’Àngel. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 

Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal.  
9 A les 17.30 h, a la Sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un 

regal. Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal.  
13 A les 18 h, a la plaça Anselm Clavé, els armats faran entrega del pendó a les autoritats. Organització: 

Amics de la processó de Campdevànol.  
14 A partir de les 20 h, Processó dels Sants Misteris amb passos vivents. Sortida, a les 20 h, del pavelló 

municipal. Organització: Amics de la Processó de Campdevànol.  
15 A les 20 h, vetlla pasqual. Al final de la vetlla, cantada de caramelles. Organització: Catequesi de la 

Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol.  
16 A partir de les 9 h, cantada de caramelles per diversos indrets del poble. Sortida de davant de la 

Rectoria. Organització: Catequesi de la Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol.  
16 A les 17.30 h, a la Sala Diagonal, ball de tarda a càrrec d’Enric el Vocalista. Entrada: 6€. Sorteig d’un 

regal. Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal.  
17 A les 17 h, a la plaça de la Dansa, sardanes de Dilluns de Pasqua amb la cobla la Principal de Cassà. 

Organització: GEC secció sardanista.  
19 A les 19 h, a la biblioteca municipal, Cinefòrum a càrrec de Ramon Musachs amb la pel·lícula: 

“Sufragistas”, de Sarah Gavron. Organització: Biblioteca municipal de Campdevànol.  
20 A les 18 h, a la biblioteca municipal, sessió de contes infantils de Sant Jordi a càrrec de Carme 

Brugarola. Organització: Biblioteca municipal de Campdevànol. 
20 A les 19 h, a la biblioteca municipal, club de lectura a càrrec de Carme Brugarola. Comentari i debat 

sobre la novel·la: “El secreto de la modelo extraviada” d’Eduardo Mendoza. Organització: Biblioteca  
municipal de Campdevànol.  

21 A partir de les 17 h, a la biblioteca municipal, joc de pistes adreçat al públic infantil i adult: “A la 
recerca del tresor”. Podeu consultar les bases i les pistes al facebook de l’Ajuntament i la Biblioteca, 
així com a la pròpia Biblioteca municipal. Organització: Biblioteca municipal de Campdevànol. 

22 A les 19 h, a la biblioteca municipal, presentació del llibre: “A les trencades” de Josep Maria 
Sebastian. Organització: Biblioteca municipal de Campdevànol. 

23 Diada de Sant Jordi. Durant tot el dia, parades de Sant Jordi de venda de llibres i roses, a la plaça 
Clavé. A les 12 h, espectacle de Sant Jordi amb Alma i la Mar de Contes. A les 18.30 h, a la sala 
Auditori del centre cívic la Confiança, acte institucional d’entrega de premis del XVII certament 
literari de Campdevànol. Primera part: presentació del llibre i el documental “L’exili de la Mare de 
Déu de Núria”, de l’editorial Alpina i Zeba Produccions, amb la presència del Doctor Manuel 
Castelllet, catedràtic de Gemoretra de la Universitat Autònoma de Barcelona, creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, responsable de la investigació i del llibre. També hi assistirà l’alcaldessa de 
Queralbs, la il·lustríssima Imma Constans. Visualització del documental (32 min.) i tot segui, debat – 
col·loqui sobre el llibre, la investigació i el documental. Segona part: entrega dels premis del XVII 
certamen literari de Campdevànol. L’acte estarà amenitzat per la poesia musicada de Bertu. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  
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23 A les 17.30 h, a la Sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de Josep Maria d’Avinyó. Entrada: 6€. Sorteig 
d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal.  

30 A les 17.30 h, a la Sala Diagonal, ball de tarda a càrrec de Stylette. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal. 

 
 
ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Tots els dimecres de 20.30 a 21.30h, a la Sala Diagonal,  "Sardanes, Esport i  Diversió". Activitat 
gratuïta. Organització: Secció sardanista del GEC. 

• Tots els dissabtes del mes d’abril, 38è curset de sardanes. Per adults: de 17 a 18 hores. Per nenes: de 
18 a 19 hores. Lloc: sala Auditori del centre cívic la Confiança. Activitat gratuïta. Organització: Secció 
Sardanista del GEC.  

• Del 31 de març al 17 d’abril, al carrer Balmes, núm. 3 baixos, exposició de maquetes de “Passos de la 
processó de Setmana Santa”. Maquetes a càrrec del Sr. Carlos Verano. Organització: Associació dels 
Amics de la Processó de Campdevànol.  
 

 
                             CAMPRODON 
 
5 De les 10 a les 12 h, al parc saludable Ritortell, activitats saludables. De les 16 a les 18 h, a la sala 

Germans Vila Riera, curs de memòria. A les 20 h, al pavelló Llandriu, torneig de primavera de futbol. 
Inscripcions: fundacio@fundesca.cat Organització: Fundació Esportiva de Camprodon. A les 21 h, al 
pavelló Llandriu, bàsquet lliure. Inscripcions al mateix pavelló. 

7 A les 7.45 h, sortida a Montserrat. Organització: Amics de Sant Antoni de la Vall de Camprodon. Preu 
sortida: 55€. 

9 A les 9 h, sortida a Sant Antoni a Càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: pla de Bonaire. 
Imprescindible inscriure’s prèviament a: info@phototrekking.cat i al telèfon 675 60 14 76. A les 
17.45h, a la plaça Santa Maria, benedicció de Rams. Tot seguit, a l’església de Santa Maria, celebració 
de l’Eucaristia.  

10 A les 20 h, al pavelló Llandriu, torneig de primavera de futbol sala. Inscripcions: 
fundacio@fundesca.cat Organització: Fundació Esportiva de Camprodon. 

12 De les 10 a les 12 h, al parc saludable Ritortell, activitats saludables. De les 16 a les 18 h, a la sala 
Germans Vila Riera, curs de memòria. A les 20 h, al pavelló Llandriu, torneig de primavera de futbol. 
Inscripcions: fundacio@fundesca.cat Organització: Fundació Esportiva de Camprodon. A les 21 h, al 
pavelló Llandriu, bàsquet lliure. Inscripcions al mateix pavelló. 

13 A les 20 h, concentració al Monestir de Sant Pere de tot el Maniple, degudament uniformat per 
passar revista de material. A les 20.30 h, desfilada fins a la porta de Cerdanya, on les autoritats de la 
vila faran entrega de la maça (símbol del poder de l’autoritat) als soldats romans. Tot seguit, 
l’abanderat arribarà fins a la torre del pont, i prenent el penó, farà mostra de la conquesta de 
Camprodon. A continuació, es desfilarà fins a la plaça de la vila, on faran els honors davant la Casa 
Consistorial.  
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14 A les 7.45 h, de la plaça Santa Maria, sortida dels romans directament fins a l’església del Carme. A 
les 8 h, concentració davant de l’església del Carme per fer la sortida del Viacrucis (processó de les 
dones), pels diferents carrers del poble. Una vegada acabat el Viacrucis, la tropa es dirigirà a 
l’Hospital geriàtric, on es farà una retreta.  

14 A les 9 h, ruta naturalista de Beget i Salarça a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: aparcament 
de Beget. Imprescindible inscriure’s prèviament a: info@phototrekking.cat i al telèfon 675 60 14 76. 

14 A les 20.30 h, sortida en marxa ràpida vers la plaça de la Vila per fer el lliurament al Centurió del 
Maniple del banderí de comandament, així com per recollir els Decurions i el Penó del Maniple. A 
partir de les 20 h, col·locació del Retaule de la Passió, a les escoles del Monestir. A les 21 h, inici de la 
XXXI Processó dels Sants Misteris.  

15 A les 10 h, taller de macrofotografia a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: carrer Sant Roc, 
núm. 22 (davant de l’Oficina de Turisme de Camprodon). Imprescindible inscriure’s prèviament a: 
info@phototrekking.cat i al telèfon 675 60 14 76. 

15 A les 12 h, visita guiada pel centre de la Vila. Punt de trobada: davant del Monestir de Sant Pere de 
Camprodon. Preu: 4€; menors de 10 anys, gratuït. Reserva a: infor@luxmundi.cat o 607 78 63 60 i 
628 43 46 43. Organització: Lux Mundi.  

15 A les 17 h, a la plaça Doctor Robert, sardanes amb la Cobla Tres Vents.  
15 De les 17 a les 21 h, a l’escola Doctor Robert, donació de sang.  
15 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, presentació dels actes de la celebració del Centenari 

Manel Surroca.  
16 A les 10 h, sortida fotogràfica de fauna salvatge a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: font del 

Botàs. Imprescindible inscriure’s prèviament a: info@phototrekking.cat i al telèfon 675 60 14 76. 
16 A les 12 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, presentació del llibre: “El riu encès a Camprodon” de 

Miquel Martín Serra.  
16 A les 12 h, visita guiada pel centre de la Vila. Punt de trobada: davant del Monestir de Sant Pere de 

Camprodon. Preu: 4€; menors de 10 anys, gratuït. Reserva a: infor@luxmundi.cat o 607 78 63 60 i 
628 43 46 43. Organització: Lux Mundi.  

16 A les 12 h, visita guiada a Beget. Punt de trobada: davant de l’església de Sant Cristòfol de Beget. 
Preu general: 5€; estudiants, aturats i joves: 2,50€ i menys de 12 anys, gratuït. Reserva a: 
informacio@vallscatalanes.org o + 0033 677580349. Idioma: Català. Organització: PAHT. 

19 De les 10 a les 12 h, al parc saludable Ritortell, activitats saludables. De les 16 a les 18 h, a la sala 
Germans Vila Riera, curs de memòria. A les 19 h, al pavelló Llandriu, curset de tennis taula per a 
veterans. Inscripcions: Oficina de Turisme. Preu: 5€. A les 20 h, al pavelló Llandriu, torneig de 
primavera de futbol. Inscripcions: fundacio@fundesca.cat Organització: Fundació Esportiva de 
Camprodon. A les 21 h, al pavelló Llandriu, bàsquet lliure. Inscripcions al mateix pavelló. 

20 A les 9.30 h, a la biblioteca municipal, curs d’iniciació a la informàtica. Cal inscriure’s prèviament a la 
biblioteca, de dilluns a divendres, de les 17 a les 20.30 h. Data límit: 12 d’abril.  

21 A les 21 h, el Rally Costa Brava històric, passarà per la carretera entre Freixenet i Beget.  
23 A les 17 h, a la plaça de la Vila, l’hora del conte a càrrec de la Senyoreta Muntanyetes.  
24 A les 20 h, al pavelló Llandriu, torneig de primavera de futbol. Inscripcions: fundacio@fundesca.cat 

Organització: Fundació Esportiva de Camprodon.  
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26 De les 10 a les 12 h, al parc saludable Ritortell, activitats saludables. De les 16 a les 18 h, a la sala 
Germans Vila Riera, curs de memòria. A les 19 h, al pavelló Llandriu, curset de tennis taula per a 
veterans. Inscripcions: Oficina de Turisme. Preu: 5€. A les 20 h, al pavelló Llandriu, torneig de 
primavera de futbol. Inscripcions: fundacio@fundesca.cat Organització: Fundació Esportiva de 
Camprodon. A les 21 h, al pavelló Llandriu, bàsquet lliure. Inscripcions al mateix pavelló. 

30 A les 9 h, del Remei a Sant Antoni a càrrec de Phototrekking. Punt de trobada: Ermita del Remei. 
Imprescindible inscriure’s prèviament a: info@photptrekking.cat i al telèfon 675.60.14.76. 

 
ALTRES ACTIVITATS: 

• 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). 

• Tren Turístic: Els dies 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 d’abril, de les 11 a les 13 h i de les 16 a les 19 h. 
El dia 17 d’abril, de les 11 a les 13 h.  

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

                        GOMBRÈN 

 

2 A les 10.30 h, al jardí botànic de Gombrèn, taller de construcció d’instruments musicals, casolans i 
catalans, a càrrec de “Les Canyetes de la Foradada”. S’iniciarà la jornada amb una tisana. Tot seguit, 
hi haurà la xerrada: “La canya: propietats terapèutiques” i després, es construiran els instruments. 
Per acabar, el grup farà un concert mentre es pot degustar un petit aperitiu. El preu del taller és de 
15€, els socis i de 20€, els no socis. Per contactar amb nosaltres info@jardibotanic-gombren.cat i el 
telèfon 649.19.11.88. Organització: Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals de Gombrèn. 

3 De les 17 a les 19 h, al centre cívic Hug de Mataplana, tarda d’activitats: taller de cuina, jocs de 
cucanya i festa. Organització: Oficina Jove del Ripollès.  

24 De les 17 a les 19 h, al centre cívic Hug de Mataplana, tarda d’activitats: celebrarem Sant Jordi fent 
tallers i jocs relacionats amb els cavalls medievals. Organització: Oficina Jove del Ripollès.  

29 De les 9 a les 15 h, al centre cívic Hug de Maraplana, taller pràctic amb totes les possibles 
preparacions amb herbes remeieres, a càrrec de Lluís Borrell. Es començarà amb la benvinguda, 
inscripcions i tisana d’acollida. Tot seguit, el Sr. Lluís Borrell farà una xerrada audiovisual. A 
continuació, es realitzaran els tallers pràctics: Àrea 1: Higiene personal (màscares, locions i cremes 
hidratants), Àrea 2: vins, vinagres, olis medicinals i xarops i Àrea 3: preparats remeiers (tintures, 
alcoholats i ungüents). El preu serà de 10€, els socis i 15€, els no socis. Per contactar amb nosaltres 
info@jardibotanic-gombren.cat i el telèfon 649.19.11.88. Organització: Associació Jardí Botànic 
Plantes Medicinals de Gombrèn 
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ALTRES ACTIVITATS: 

• Diumenge 30 d’abril de 2017, 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: 10 €. De 5 a 12 anys: 4 €. Tel: 
972.72.13.17/686.11.33.44 – info@alt-ter.org.  Organització: Alt Ter. Places limitades i cal fer reserva 
prèvia. Reserves abans de 24 h i amb un grup mínim. 
 

                                    LLANARS 

1 Bojos pel ball, amb parelles concursants de la Vall, exhibicions de parelles professionals, espectacle 
amenitzar pel Trio Camprodon. A les 22 h, a la sala de ball, presentació de l’espectacle: Espartac 
Peran. Periodista i presentador del programa “Divendres” de TV3. 

2   Bojos pel ball, amb parelles concursants de la Vall, exhibicions de parelles professionals, espectacle 
amenitzar pel Trio Camprodon. A les 18 h, a la sala del ball, presentarà la Mireia Mijana, membre dels 
Dansaires de l’Om.  
Venda anticipada d’entrades a la sala de ball de Llanars. El dissabte i diumenge, de les 18 a les 20 h. 
Pren entrada: 10€. Els beneficis seran per la delegació d’Oncolliga de Llanars i els Dansaires de l’Om.  

22 Sant Jordi 2017. A les 22 h, a la sala del ball, concert de Nova Cançó. 
23 Sant Jordi 2017. A partir de les 8 h, a la plaça de l’Om, parada i venda de roses i llibres per l’AMPA de 

 l’Escola “Les Moreres”. A partir de les 16.40 h, a la plaça de l’Om, tallers de manualitats per la 
mainada. A les 17.30 h, a la plaça de l’Om, hi haurà “l’hora literària”, on es llegiran diferents poemes i 
escrits. I a les 18.30 h, contes a càrrec de la Carme Brugarola.  

 

                                    MOLLÓ 

15 De les 9 a les 14 h, sortida a peu guiada resseguint el camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló. 

 

                                    PARDINES 

1 A les 17 h, a la plaça del Pedró, concert de tarda amb l’Orquestra Ensamble d’Acordions Flotats. 
Preu: taquilla inversa.  

5 De les 17.30 a les 19 h, als baixos de l’ajuntament i la plaça del Pedró, tarda d’activitats: farem tallers 
i jocs relacionats amb els cavalls medievals. Organització: Oficina Jove del Ripollès.  

8 A les 18 h, a la plaça del Pedró, concert acústic de tarda amb Mount Sound. Presentació del seu nou 
disc: “Atrapats en el paisatge”. Preu: taquilla inversa.  

14 A les 00.30 h, als estudis de Pardines, Primavera Party amb Pd les 3 Mosquiteres, Dj Franxo i Dj Crow, 
a més de música per qui no en tingui prou. El fotògraf d’Ítaca Band (Artur Gavaldà) farà les 
fotografies. Preu: gratuït.  

22 Pasqüetes. A les 9 h, des de la plaça del Pedró, sortida al Tos. A les 17 h, als estudis de Pardines, 
Karaoke Familiar. A les 22 h, Javier Jiménez. Preu: taquilla inversa. A les 00 h, als estudis, Dj Serku + 
música per a qui no en tingui prou. Preu: gratuït. 
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23 Pasqüetes. A les 11 h, a l’ermita de Santa Magdalena, esmorzar i després, pilar casteller de comiat. A 
les 17 h, a la plaça del Pedró, sardanes amb la Cobla d’Arbúcies. Sorteig de la panera de Pasqüetes. 
Entrega dels premis dels Jocs Florals.  

                                    PLANOLES 

 
15 A les 19.30 h, al Casino, concert de Sara Terraza Trip (ex-solista del Cor Geriones). Organització: Gent 

per Planoles 
17 A les 16 h, a la plaça de l’Ajuntament, dia tradicional de les “truites amb rostillons”. A les 17 h, 

sardanes amb la Cobla Osona.  
23 Diada de Sant Jordi. L’AMPA de l’escola de Planoles farà paradeta de llibres i roses.  
30 Al Casino, dinar de botifarra amb mongetes. Organització: Associació de Dones. A les 16 h, a la sala 

del Casino, conferència d’Oscar Cadiach. Organització: AEP. 
 
                             RIBES DE FRESER 

 
8 i 9 A les 17 h, al cinema Catalunya, projecció: Zootròpolis. VDC. Organització: Cinema de Catalunya de 

Ribes de Freser. Amb el suport de: CINC i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
15 De les 10 a les 14 h, al teatre municipal de Ribes de Freser, donació de sang a la Vall de Ribes (Ribes 

de Freser, Campelles, Pardines, Planoles i Queralbs). Organització: Donants de sang de la Vall de 
Ribes.  

15 A les 19 h, al cinema Catalunya, inici del Cicle Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català amb la 
projecció: “Espanya en dues trinxeres” – La guerra civil en color. Organització: Ajuntament de Ribes 
de Freser i Amics del Cinema de la Vall de Ribes. Amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Fundació SGAE. 

16 A les 17 h, al cinema Catalunya, projecció: Vaiana. VDC. Organització: Cinema de Catalunya de Ribes 
de Freser. Amb el suport de: CINC i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

21 XXI Jocs Florals de Ribes de Freser. A les 11 h, al teatre municipal, veredicte i lliurament de premis. 
Modalitats: Narrativa i poesia. Categories: Escolar 1 (fins a 12 anys), escolar 2 (de 12 a 14 anys), joves 
(de 15 a 18 anys) i adults. Premis: 1r, 2n i 3r premi per modalitat. Adults: 1r premi i finalista. 
Informació de les bases: a la SI Joan Triadú. Patronat de Cultura de l’Ajuntament. Lliurament d’escrits: 
fins el 3 d’abril a la SI Joan Triadú. Organització: SI Joan Triadú, AMPA i Patronat de Cultura de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

21 A les 11 h, a la biblioteca Terra Baixa de Ribes de Freser, contes “Es busca drac!” de Meritxell Yanes.  
22 Els dies 22 i 23 d’abril, a Ribes de Freser, Gran XS (2 dies) 65 km/ 4500 +, Marató XS 40 km/3000 +, 

25 XC 25 km / 1500+, 10 XS 10km/ 450+, vailets XS i Mainada XS. Per a més informació: consultar 
cartells de carrer.  

25 A les 19 h, al cinema Catalunya, projecció: La Donzella de la Neu. Organització: Cinema de Catalunya 
de Ribes de Freser. Amb el suport de: CINC i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

26 De les 17 a les 19 h, a la sala d’exposicions del casal de Cultura, tarda d’activitats: Taller de cuina; 
com fer un braç de gitano. Organització: Oficina jove del Ripollès.  

29 A les 17 h, al cinema Catalunya, projecció: La cançó del mar. VDC. Organització: Cinema de Catalunya 
de Ribes de Freser. Amb el suport de: CINC i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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29 A les 18 h, al teatre municipal de Ribes de Freser, conferència a càrrec del Doctor Francesc Torralba. 
Organització: Parròquia de Santa Maria de Ribes de Freser.  

29 i 30 A les 17 h, al cinema Catalunya, projecció: La cançó del mar. VDC. Organització: Cinema de Catalunya 
de Ribes de Freser. Amb el suport de: CINC i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
                                RIPOLL 
 
31 març 
1 i 2 Fira de les 40 hores.  Recintes firals: passeig de Sant Joan, passeig del Mestre Guich, passeig del Ter, 

places de l’Escorxador, la Lira, Sant Eudald, Gran, Clavé, Tomàs Raguer, Llibertat i carrer Jacint 
Verdaguer. Altres activitats: tren turístic, sardanes, activitats infantils, tirolina, etc. Podeu consultar la 
resta d’activitats al programa d’actes de la Fira a www.ripoll.cat  

1/2 Mercat de les arts, a l’església de Sant Pere.  
1 De les 10 a les 14 h i de les 16 a les 20.30 h, a la sala Abat Senjust, donació de sang. Organització: 

Associació de Donants de Sang.  
1 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC amb la projecció Trolls. Organització: Circuït Urgellenc.  
2 Marxa Infantil de Regularitat de l’escola Vedruna.  
7 De les 18 a les 20 h, als annexos de la Biblioteca, taller de karate/dansa per treballar la capacitat de 

concentració que dóna el karate combinant l’expressivitat de la dansa. A càrrec de Roser Capdevila i 
Judit Pratdesaba. A partir de 6 anys. Inscripcions: cultura@ajripoll.cat Organització: Ajuntament de 
Ripoll i Escola Municipal de Ballet.  

8 A les 17 h, al teatre Comtal, elecció de l’hereu, pubilla, hereuet i pubilleta de Ripoll 2017. Cercavila 
sortida de la sala Eudald Graells fins al teatre Comtal, on es farà un espectacle de màgia i 
proclamació. Organització: CIT. 

8 A les 21 h, a la Solana del Ter, 13è sopar de l’ONCOLLIGA de les delegacions del Ripollès. Venda de 
tiquets a Ripoll: Tot dolç, farmàcia Riera i can Padrós.  

8 A les 11 h, a la Biblioteca Lambert Mata, club de lectura juvenil +11. Comentari col·loqui del llibre: 
“Duna” de Muriel Villanueva, amb la presència de l’autora. Condueix l’acte la senyora Montse 
Maestre. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

8 A les 12 h, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: “Ales 
trencades” de Josep Maria Sebastian. Organització: Editorial Digital Neurosi, Biblioteca Lambert Mata 
i Ajuntament de Ripoll.  

9 Marxa Infantil de Regularitat de l’escola Joan Maragall.  
9 A les 17.30 h, a la Sala Eudald Graells, ball amb Elisabeth Majoral. Organització: Amics del ball.  
10 A les 18 h, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, taller de Bib Box per a nens i 

nenes, de 0 a 3 anys a càrrec de Judit Sabaté. Cal inscriure’s prèviament a la biblioteca, abans del dia 
7 d’abril. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

16 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Chus de Santa Coloma. Organització: Amics del ball.  
18 A les 20 h, a la Sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: 

“Argelagues” de Gemma Ruiz. Organització: Òmnium Ripollès, Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament 
de Ripoll.  

20 A les 18 h, a la Biblioteca Lambert Mata, l’hora del conte a càrrec d’Alquímia Musical amb “La lluna, 
la terra i el sol”. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

21 A les 17.30 h, a l’espai Espriu (davant de la Biblioteca Lambert Mata), conte interactiu. Organització: 
Punts Òmnia de Ripoll. 

21 A les 19 h, a la Biblioteca Lambert Mata, revetlla de Sant Jordi “tastet d’autors locals”. Organització: 
Òmnium Ripollès, Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

21 A les 20.30 h, a la Biblioteca Lambert Mata, revetlla de Sant Jordi: concert amb el grup “The 
Taffaners”, piscolabis i préstec de novetats, fins a les 22 h. A la mitja part, es farà entrega a “Ripollès 
Cor” dels diners recaptats amb el llibre “Cartes d’amor”, un projecte de Jose Alguacil. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

21 A les 22 h, al teatre Comtal, Íntims: “Blanca Desvelada”. Organització: La Sargantana.  
22 A les 11 h, a la Biblioteca Lambert Mata, taller familiar: “Fem un punt de llibre amb scrapbook”, a 

càrrec de Sandra Porcel. Cal inscriure’s a la biblioteca, abans del dia 19 d’abril. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

22 A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, lliurament dels Premis Gerbert. 
Organització: Ajuntament de Ripoll.  

22 A les 19 h, a la Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: “Mediterrània: poemes collage”, de 
Pau Elias. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

23 Diada de Sant Jordi: parades de llibres i roses. A les 17.30 h, a la plaça Sant Eudald, sardanes amb la 
Flama de Farners.  

23 Al matí, al passeig Ragull, Mermà. Organització: Mermà.  
23 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Sharazan. Organització: Amics del ball.  
24 A la tarda, a l’església de Sant Pere, lliurament dels premis Joan Triadú. Organització: Consell 

Comarcal del Ripollès.  
28 Els dies 28, 29 i 30, al teatre Comtal, Play Back. 20 anys. Organització: Comissió de Play Back.  
28 A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, xerrada divulgativa sobre: “El 

manuscrit 68”. Poesia de Francesc Fontanella (1622 – 1700). Llibre del fons Lambert Mata, a càrrec 
d’Eulàlia Miralles, Albert Rossich i Pep Valsalobre. Organització: Biblioteca Lambert Mata i 
Ajuntament de Ripoll.  

29 Al matí, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de Dones de 
Ripoll.  

29 10è aniversari de la trobada de Dracs. A les 16 h, plantada a la plaça de l’Ajuntament. A continuació, 
cercavila i a les 21.30 h, encesa, a la plaça de l’Ajuntament. Organització: Grup de Diables de Ripoll.  

30 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Raül. Organització: Amics del Ball.  
 
VISITES GUIADES:  

• Tots els diumenges d’abril, a les 11.30h, visita guiada a Ripoll, bressol de Catalunya, conjunt 
Monàstic de Santa Maria de Ripoll per descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una 
fascinant visita a l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Preu: 8,80€. Organització: Terra de Comtes i Abats. 
Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat o bé correu electrònic: reserves@terradecomts.cat.  
Visites extres per Setmana Santa: divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16, a les 11 h i a les 12.30 h. 
Dilluns 17, a les 11.30. 

 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
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• Diumenge 16 d’abril, a les 12 h, a Ripoll, visita guiada: Cinc segles forjant Ripoll. Visita guiada 

ambientada al segle XVII. Acompanyats de Fra Benet, monjo almoiner del monestir. Descobrirem el 
Ripoll de l’època i la farga Palau a través d’anècdotes i dels vestigis de la vila. Adults: 8 €, nens: 3 € 
(de 5 a 12 anys) – inclou entrada a la farga Palau. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 . Correu electrònic: 
info@alt-ter.org. Places limitades. Cal reserva. Organització: CEA Alt Ter.  

 
 

EXPOSICIONS: 

• De l’1 al 11 d’abril, a la sala infantil de la Biblioteca Lambert Mata, “Bibliomaleta: arrela’t a la 
lectura”, un recull de contes seleccionats per a nens i nenes de 0 a 5 anys. Organització: Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona i Biblioteca Lambert Mata.  

• Durant tot el mes d’abril, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició de 
pintura de Pili Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

• Del 15 d’abril al 14 de maig, a la sala Abat Senjust, exposició artística El Safareig. Organització: El 
Safareig.  

 
                          __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 

1 A les 12 h, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, visita comentada a l’exposició: “Refugi 
d’ànima” de l’escultor Camí i recital de poemes de Coloma Lleal i Màrius Sampere. Organització: 
Espai Betúlia, Associació Cultural de Poesia Pont del Petroli i regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

2 A les 17 h, al teatre Centre, 14è Cicle d’Espectacles Infantils: “Boces Show” a càrrec del mag Arnau 
Gatz. Espectacle per a tots els públics. Entrada gratuïta. Organització: Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Diputació de Girona i Generalitat de 
Catalunya.  

14 A les 21 h, al Monestir de Sant Joan de les Abadesses, representació del ball del Contrapàs llarg “El 
Divino” de Sant Vicenç de Torelló. Organització: Agrupació Cultural de Sant Vicenç de Torelló i 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.  

14 Els dies 14, 15 i 16 d’abril, a Sant Joan de les Abadesses, 3 dies de Trial Santigosa. Organització: Moto 
Club Abadesses. www.motoclubabadesses.cat  

22 A les 12 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, 1a entrega dels guardons Emma de Barcelona. A 
continuació, conferència: “El poder d’Emma de Barcelona”, a càrrec de M. Pau Trayner i Joana 
Ripollès. Organització: ERC Sant Joan de les Abadesses.  

22 A les 18 h, al Palau de l’Abadia, recital Joan Maragall: “La Paraula Viva” a càrrec dels alumnes de l’IES 
Montsecopa. A la mitja part, entrega del premis del VII Certamen literari Joan Maragall. Categoria 
adults. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
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23 A les 12 h, al passeig Guifré (en cas de pluja, es farà al teatre Centre), 14è Cicle d’Espectacles 
Infantils: “Tut – Turutut la princesa!”, a càrrec de CIA la Bleda. Entrada gratuïta. Organització: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Diputació de 
Girona i Generalitat de Catalunya.  

24 A les 10.30 h, al teatre Centre, acte de lliurament de premis del VII Certamen literari Joan Maragall. 
Categoria escolar. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
IE Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses.  

29 53a Fira de Sant Isidre. A partir de les 10 h, XXIV Fira de productes artesans, a la plaça Anselm Clavé i 
carrer Arxiver Mossèn Masdeu. XXXI Exposició de tractors antics, al passeig Comte Guifré. A les 11 h, 
visita guiada gratuïta: “Un tomb per la vida a pagès”. Sortida des del Palau de l’Abadia – Oficina de 
Turisme. A les 15.30 h, pels principals carrers de la vila, cercavila de tractors antics. A continuació, 
concentració al passeig Comte Guifré. A les 17 h, a la plaça Major, concert gratuït a càrrec dels 
Randellaires.  

30 53a Fira de Sant Isidre. . A partir de les 10 h, XXIV Fira de productes artesans, a la plaça Anselm Clavé 
i carrer Arxiver Mossèn Masdeu. XXXI Exposició de tractors antics, al passeig Comte Guifré. A 
l’aparcament de Can Crehuet, esmorzar popular amb productes ecològics i carn de poltre a càrrec 
dels Pabordes de Sant Isidre. A l’aparcament de Can Crehuet, XXXII Mostra de bestiar autòcton, X 
Concurs morfològic de raça Bruna i XIV Concurs de munyir a mà. A la plaça Torres i Bages, passejades 
en poni – Ponis Planabés.  

 

VISITES GUIADES: 

• Tots els dissabtes, 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). Preu: 8€. 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. Visites extres per Setmana Santa: divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16, a les 
16.30 h.  

• Dissabtes, 1, 8, 15 i 22 d’abril, a les 11 h, activitat: fem pa al molí Petit. Barrejarem farina i aigua per 
fer una massa que treballarem per fer pa. Serà un pa senzill, com es va fer durant molt de temps a 
l’Edat Mitjana. Un pa que provenia de la farina que es feien en molins, com el molí Petit. També 
coneixerem com funcionava el molí i acabarem emportant-nos el pa a casa. Preu: adults; 8€, nens; 4€ 
(de 5 a 12 anys). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – info@alt-ter.org. Places limitades. Cal fer reserva. 
Organització: CEA Alt Ter. Tel: 972 72 13 17. www.alt-ter.org.  

 

EXPOSICIONS: 

• Del 4 de febrer al 17 d’’abril, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició “Refugi d’ànima” 
de l’escultor Camí. 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: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 
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• Del 18 de març al 30 d’abril, al Palau de l’Abadia, exposició: “De l’expressió subjectiva a la 
interactiva 1981 – 2017”, de Josep Fonts. 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: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. 

                                 SANT PAU DE SEGÚRIES 

14 Divendres Sant. Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, mercat del bon menjar i beure. 

Organització: Ajuntament de Sant Pau de Segúries.  

22 A les 16.30 h, a la Biblioteca de l’ajuntament, l’hora del conte a càrrec de Montse Burgalès. 
Organització: AMPA de l’escola Els Pinets i Ajuntament.  

23 Sant Jordi. Durant tot el matí, a la plaça de la Generalitat, venda de llibres i roses a càrrec dels nens i 
nenes de l’escola Els Pinets.  

 

                                           SETCASES 

7 A les 22 h, a la sala dels Estudis, Cinema de Muntanya amb la pel·lícula: Jurek. Convidat Joan Salarich, 
director del  Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.  

8 A les 18.30 h, a la sala dels Estudis, Cinema de Muntanya amb la pel·lícula: La Liste. Convidat a 
determinar.  

16 A les 19 h, a l’església de Sant Miquel, Setcases Música. Quartet de trombons Gaudí “Postals del Segle 
XX” (entrada: 3€). 

 

VISITES GUIADES: 

• Dissabte 8 i 15 d’abril, a les 18 h, a l’estació d’esquí de Vallter 2.000, raquetes de neu amb lluna 
plena. Sortida nocturna amb raquetes pels entorns nevats de la capçalera del riu Ter, per poder 
veure la sortida de la lluna plena. L’activitat es fa sota reserva. Organització: Guies Roc Blanc. Tel: 678 
75 91 94. Correu electrònic: info@guiesrocblanc.com www.guiesrocblanc.com 
www.guiesrocblanc.com  

• Dissabte 15 d’abril, a les 9 h, a l’estació de Vallter 2.000, raquetes pel Parc Natural. Sortida amb 
raquetes de neu dins del Parc Natural de les Capçaleres. Lluny de l’enrenou de les pistes d’esquí, les 
raquetes de neu permeten descobrir la màgia de l’hivern. Passareu de l’acollidor ambient de les valls, 
al blanc més pur de l’alta muntanya, al cor dels Pirineus. L’activitat es fa sota reserva. Organització: 
Guies Roc Blanc. Tel: 678 75 91 94. Correu electrònic: info@guiesrocblanc.com 
www.guiesrocblanc.com  
 

                                                           VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

 
2 A les 10 h, a la zona esportiva municipal, II Cursa infantil de Vallfogona. Organització: Consell 

Esportiu del Ripollès i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  
3 Tot el dia, al començament del carrer Prat de l’Om, deixalleria mòbil. Organització: Consell Comarcal 

del Ripollès.  
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13 De les 18 a les 20.30 h, al local cultural, “Donació de Sang”. Organització: Delegada local i Associació 
de Donants de Sang del Ripollès.  

14 A les 17.45 h, al local cultural, presentació de la reedició facsímil del llibre: “Ressenya històrica de 
Nostra Senyora de la Salut, que es venera en la parròquia de Sant Julià de Vallfogona”. Xerrada de 
Mossèn Salvador Batalla, que fou director del Departament Pastoral de Turisme, Santuaris i 
Pelegrinatges de les esglésies espanyoles i catalanes. Organització: Consell Parroquial i Ajuntament 
de Vallfogona.  

15 A partir de les 16 h, a local cultural, “Rifa de l’AMPA”. Organització: AMPA i grup de teatre Milany. 
Amb el suport de l’Ajuntament.  

16 Durant tot el dia per al poble i a pagès, Caramelles. Organització: Grup de Caramelles.  
23 A les 14 h, al local polivalent, truitada de les Caramelles. Organització: Grup de Caramelles.  
29 A partir de les 10.30 h, en Plafalgars i la seva Colla van a la Festa Major de la Canya. Organització: 

Colla d’en Plafalgars.  
 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Taller de teràpia de riure: divendres, de les 18.15 a les 20.15, al local polivalent. 

• 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 

 

15 XIV Caminada popular “La Ruta del Bac” (distància: 10,5 km – temps: 3.25 h). Sortida a les 8.30 h, 
davant de l’ajuntament de Vilallonga de Ter. Hi haurà esmorzar per a tothom per 2 euros. Venda de 
tiquets a la sortida. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Voluntaris de 
Vilallonga de Ter. * L’organització es reserva el dret de canviar la ruta segons les circumstàncies 
meteorològiques.  

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, cinema, biblioteca, lectura 
i contes. Horari: dilluns, dimecres i divendres, de les 17 a les 19.30 h. 

 


