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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 
6 A les 22 h, a la sala Diagonal, Cabaret Parodia. Espectacle de cabaret i humor. Entrada 3 €. Venda 

d’entrades a partir de les 21.30 h. Organització: Regidoria de Cultural i Festes de l’Ajuntament de 
Campdevànol.  

27 Festa del barri de l’Estació. Organització: Associació de veïns del barri de l’Estació.  
 
                             CAMPELLES 
 
5 Campelles Emociona. Teatre d’alçada. A les 22 h, al teatre de la Vila, Toti Soler en concert. Preu: 10€ 

anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades a l’Ajuntament de Campelles i a www.codetickets.com a 

partir del 20 de juliol. Organització: Ajuntament de Campelles. Patrocina: Estrella Damm. 

6 Campelles Emociona. Teatre d’alçada. A les 22 h, al teatre de la Vila, Pep Cruz amb “Trencadís 

Poètic”. Preu: 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades a l’Ajuntament de Campelles i a 

www.codetickets.com a partir del 20 de juliol. Organització: Ajuntament de Campelles. Patrocina: 

Estrella Damm. 

13 Campelles Emociona. Teatre d’alçada. A les 22 h, al teatre de la Vila, Bikumel en concert. Preu: 10€ 

anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades a l’Ajuntament de Campelles i a www.codetickets.com a 

partir del 20 de juliol. Organització: Ajuntament de Campelles. Patrocina: Estrella Damm. 

20 Campelles Emociona. Teatre d’alçada. A les 22 h, al teatre de la Vila, Carme Pla (T de Teatre) amb 

“Humor Humà”. Preu: 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades a l’Ajuntament de Campelles 

i a www.codetickets.com a partir del 20 de juliol. Organització: Ajuntament de Campelles. Patrocina: 

Estrella Damm. 

23 Festa Major del Baell 2016. A les 9 h, caminada popular des del Baell a la torre de defensa de 

Campelles amb en Josep de Cal Villego. A mig camí, hi haurà coca i secallona per a tothom. A les 22 h, 

quinto de pagès.  

24 Festa Major del Baell 2016. A les 12 h, ofici solemne i benedicció del terme al Serrat de la Moixera, 

on es repartirà l’oferta. A continuació, vermut popular. A les 18 h, projecció i col·loqui del 

documental: “alta ruta Pirenaica. La travessa als Pirineus a peu” de l’excursionista Pito Costa.  

25  Festa Major del Baell 2016. A les 10.30 h, conferència a càrrec de l’historiador Joaquim Puigverd: 

L’estiueig a la Vall de Ribes (1850-1936), salut o oci?. A les 16.30 h, jocs de cucanya, jocs gegants de 

fusta i espectacle infantil amb en Fefe i cia. Tot seguit, xocolatada popular.  

26 Festa Major del Baell 2016. A les 21.30 h, pa amb tomàquet amenitzat amb la música d’Enric el 

vocalista. Traca de Festa Major.  

27 Festa Major del Baell 2016. A les 11 h, partit de futbol alevins de Ribes vs Baell, al camp de la 

Ribetana. A les 16.30 h, 22è Campionat de Botifarra.   

27 Campelles Emociona. Teatre d’alçada. A les 22 h, al teatre de la Vila, Toni Albà amb “Lorem Ipsum”. 

Preu: 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades a l’Ajuntament de Campelles i a 

www.codetickets.com a partir del 20 de juliol. Organització: Ajuntament de Campelles. Patrocina: 

Estrella Damm. 
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                             CAMPRODON 
 
1 Festa Major de Rocabruna.  
1  Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
1 A les 10 h, Estiu actiu per als més grans. Natació: Aquagym. Per a més informació: Oficina de 

Turisme.  
1 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Pilar González: “Descobriments 

científics: llums i ombres”.  
1 De l’1 al 19 agost, al pavelló Llandrius, Campionat de Futbol Sala.  
2 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
2 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Raül Carmona: “Els secrets de la 

fotografia de fauna”.  
3 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC 
3 Estiu actiu per als més grans: excursió a Núria. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
3 A les 18 h, a la font de la Forcarà, Pregàries a la fresca a les fonts de Camprodon. 
3 A les 18 h, presentació de la cursa Prats – Camprodon.  
4 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
4 A les 17 h, a la plaça del Carme, Dijous de la mainada: Senyora Bombolles.  
4  A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Jaume Bertranpetit: “D’on venim? 

La complicada història dels humans a partir de l’estudi del genoma”. 
5 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
5 Estiu actiu per als més grans. Pedalem: El Remei. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
5 A les 17 h, a la plaça Dr. Robert, sardanes amb la Cobla Tres Vents.  
5  A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada d’Ernest Samper: “El món de les grans º

 connstruccions navals”.  
5  A les 22.30 h, a l’hotel Camprodon, Chillout “Winw bar, gintònic & copes”. Per a més informació: 972 

74 00 13. 
6 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
6 A les 15 h, visita guiada a Camprodon. Punt de trobada: davant de l’Oficina de Turisme. Preu general: 

5€. Estudiants, aturats i joves: 2,50€. Menys de 12 anys, gratuït. Reserves a: 
informacio@vallscatalanes.fr o telèfon +0034 468 839 949. Idioma: Francès i Catalana. Organització: 
País d’Art i d’Història Transfronterer.  

6 A les 18 h, al carrer Monestir, jocs de cucanya.  
6 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Xavi Martón: “Lean Startup: anar 

d’un pla A a un pla que funcioni”. 
6 A les 22.30 h, al carrer Monestir, festa amb Amadeu i CIA. 
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6 A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera.  
6 A les 22.30 h, a l’hotel Camprodon, Nits de Jazz. Per a més informació: 972 74 00 13. 
7 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
7 A les 16 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “Som científics”. Col·laboració: SI Germans Vila 

Riera, Mas la Cabanya i Ajuntament de Camprodon.  
7 A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXXI Festival de Música Isaac Albéniz. Trio Alta París violí, 

guitarra barroca i violoncel. Preu: 10€.  
7 A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera. 
8 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
8 A les 10 h, Estiu actiu per als més grans. Natació – Aquagym. Per a més informació: Oficina de 

Turisme.  
8 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Jordi Ipaguirre: Seguretat bàsica per 

a dispositius mòbils”.  
9 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
9 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Santi Sabaté: “Els boscos i l’aigua”. 
10 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
10 Estiu actiu per als més grans. Excursió a Núria. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
10 A les 10 h, ruta fotogràfica de natura a Camprodon. Per a més informació: http://phototrekking.cat  
10 A les 11 h, cursa piscina.  
10 A  les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Joaquim Bruna: “Alguns puzles 

matemàtics”. 
10 A les 18 h, a la font Nova, Pregàries a la fresca a les fonts de Camprodon.  
11 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  
11 Estiu actiu per als més grans. Rua cultural per la Vall de Camprodon com a lloc de pas: “la torre 

Cavallera”. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
11 A les 17 h, a la plaça de Santa Maria, xeringada i festa de l’escuma.  
11 ACTVC - Visita guiada al poble de Beget. Punt de trobada: aparcament del poble. Preu general: 5€. 

Estudiants, aturats i joves: 2,50€. Menys de 12 anys, gratuït. Reserves a: informacio@vallscatalanes.fr 
o bé +0034 468 839 949. Idioma: Francès. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer. 

12 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 
les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC.  

12 De les 10 a les 14 h, Festa de la piscina. Inflables. A les 12 h, repartiment de premis de la cursa.  
12 Estiu actiu per als més grans. Pedalem: Ruta del Ferro. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
12 A les 10 h, observació d’aus a Camprodon. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
12   A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Daniel Serra: “El gran germà en 

acció: noves formes de consum i de gestió en l’economia del segle XIX”.  
12 A les 20 h, al local de la piscina de la urbanització de Font Rubí, Concert Orquestra de Corda de Joves.  
12 A les 22 h, a la plaça de la Vila, Músics sense solfa.  
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12 A les 22.30 h, a l’hotel de Camprodon, Chillout “Wine bar, gintònic & copes”. Per a més informació: 
972 74 00 13. 

13 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 
les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 

13 A les 9 h, a Rocabruna, Ruta fotogràfica al Comanegre. 
13 A les 17 h, a Beget, Masterclass Kepa Junquera.  
13 A les 18 h, a la plaça de la Vila, sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.  
13 A les 22 h, al monestir de Sant Pere. XXXI Festival de Música Isaac Albéniz. Actuació de Mireia Pintó, 

Mezzosoprano i Vladislav Bronevetski, piano.  
13 A les 22 h, Carnaval d’estiu a Camprodon. Organització: Grup de Joves i Oncolliga.  
13 A les 18 i a les 22 h, al cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera per a més 

informació. 
13 Festa d’estiu de Beget.  
13 A les 22.30 h, a l’hotel de Camprodon, Nits de Jazz. Per a més informació: 972 74 00 13.  
14 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
14 A les 9.30 h, al pavelló Llandrius, Torneig d’estiu de tennis taula.  
14 A les 12 h, a l’església del Carme, concert Orquestra de Corda de Joves i concert de Camerata dels 

Pirineus.  
14 A les 18 i a les 22 h, al cinema al Casal Camprodoní, cinema. Per a més informació consultar la 

cartellera. 
14 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Josep Masdemont: “Per buscar i 

mirar el cel nocturn aquestes vacances”.  
15 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
15 A les 18 h, a Can Moi, Aplec de la Sardana.  
15 A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXXI Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Liotis 

Triantafyllos Suite Ibèria.  
16 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
16 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Joan Vila: “El món que ens ve”. Per a 

més informació: Oficina de Turisme de Camprodon.  
17 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
17 Estiu actiu per als més grans. Excursió al Costabona. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
17 A les 10 h, descobriment de la natura entre el Remei i Sant Antoni. Per a més informació: 

www.phototrekking.cat 
17 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntamnet, xerrada a càrrec d’Albert Lamarca: “El dret civil català de 

família i successions”. Per a més informació: Oficina de Turisme de Camprodon.  
17 A les 18 h, a la font de Sant Patllari, Pregària a la fresca a les fonts de Camprodon.  
17 A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXXI Festival de Música Isaac Albéniz. Concert violencelista 

Svetlana Tovstukha.  
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18 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 
les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 

18 Estiu actiu per als més grans. Ruta cultural al Remei. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
18 A les 9 h, fotografia de fauna salvatge a Vallter. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
18 A les 17 h, Dijous de la mainada: jocs gegants i tallers de globuflexia.  
18 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Joaquim Coch: “El conflicte a la 

PIME: La mediació com instrument de creació de valor”.  
19 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
19 Estiu actiu per als més grans. Pedalem pel carril bici Olot – Girona. Per a més informació: Oficina de 

Turisme.  
19 A les 9 h, taller pràctic de Macro a Camprodon. . Per a més informació: www.phototrekking.cat 
19 A les 22.30 h, al monestir de Sant Pere, XXXI Festival de Música Isaac Albéniz. Quartet de Saxos 

Mínima Distància.  
19 A les 22.30 h, a l’hotel de Camprodon, Chillout “Wine bar, gintònic & copes”. Per a més informació: 

972 74 00 13. 
20 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
20 A les 8 h, caminada popular. Organització: Oncolliga.  
20 A les 10 h, fotografia de fauna salvatge a Camprodon. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
20 A les 11 h, visita guiada al poble de Beget. Punt de trobada: aparcament del poble. Preu general: 5€. 

Estudiants, aturats i joves: 2,50€. Menys de 12 anys, gratuït. Reserves a: informacio@vallscatalanes.fr 
o bé +0034 468 839 949. Idioma: Català. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer. 

20 A les 16 h, visita guiada a Camprodon. Punt de trobada: davant de l’Oficina de Turisme. Preu general: 
5€. Estudiants, aturats i joves: 2,50€. Menys de 12 anys, gratuït. Reserves a: 
informacio@vallscatalanes.fr o bé +0034 468 839 949. Idioma: Català. Organització: País d’Art i 
d’Història Transfronterer. 

20 A les 18 h, a la plaça de la Vila, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí.  
20 A les 18 i a les 22 h, al cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera per a més 

informació. 
20 A les 20.30 h, VI Comerç de Nit a la Vall de Camprodon. Organització: ACTVC. 
20 A les 23 h, actuació del Quartet Mel.  
20 A les 22.30 h, a l’hotel de Camprodon, Nits de Jazz. Per a més informació: 972 74 00 13.  
21 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
21 A les 9 h, ruta fotogràfica a Serra Cavellera. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
21  A les 18 i a les 22 h, al cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera per a més 

informació. 
21 A les 18 h, presentació del llibre: “Guarir” de l’associació de Pedra Tosca.  
22 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
22 Estiu actiu per als més grans. Natació: Aquagym. Per a més informació: Oficina de Turisme.  
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23 Estiu actiu per als més grans. Pedalem pel carril bici Olot – Girona. Per a més informació: Oficina de 
Turisme.  

23 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Núria Martí: “Constel·lacions 
familiars i sistemàtiques”. 

24 Estiu actiu per als més grans. Pedalem pel carril bici Olot – Girona. Per a més informació: Oficina de 
Turisme.  

24 A les 9 h, sortida geològica “L’Edat del Gel”. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
24 A les 18 h, a la Mare de la Font, Pregàries a la fresca a les fonts de Camprodon.  
24 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Xavier Belles: “Els insectes les seves 

metamorfosis”. 
25 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
25 Estiu actiu per als més grans. Ruta cultural per descobriu les escales de peixos. Per a més informació: 

Oficina de Turisme.  
25 A les 9 h, ruta fotogràfica al Comanegre. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
25 A les 17 h, a la plaça de la Vila, Dijous de la mainada: taller de xapes, imants i maquillatge.  
25 A les 18.30 h, a la plaça Doctor Robert, sardanes amb la Principal de la Bisbal.  
25 A les 22 h, al Casal Camprodoní, concert de la Principal de la Bisbal.  
25 A les 18 h, cursa popular.  
26 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
26 A les 10 h, taller pràctic d’iniciació a la fotografia. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
26 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec d’Ester Noguer: “D’estada estiuenca a 

visita de cap de setmana: evolució del turisme a la Vall de Camprodon”.  
26 Estiu actiu per als més grans. Pedalem per la Ruta del Ferro. Per a més informació: Oficina de 

Turisme.  
26  A les 22.30 h, a l’hotel Camprodon, Chillout “Winw bar, gintònic & copes”. Per a més informació: 972 

74 00 13. 
27 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
27 A les 8 h, fotografia de fauna salvatge a Setcases. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
27 A les 18 h, a la plaça Dr. Robert, sardanes amb la cobla Tres Vents.  
27 A les 21.30 h, a la plaça de l’església de Beget, Festival de Música de la Vall de Camprodon: actuació 

de Bikimel.  
27 A les 18 i a les 22 h, al cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera per a més 

informació. 
27  A les 22.30 h, a l’hotel Camprodon, Nits de Jazz. Per a més informació: 972 74 00 13. 
28 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 

les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 
28  A les 9 h, ruta fotogràfica a Molló. Per a més informació: www.phototrekking.cat 
28 A les 18 i a les 22 h, al cinema al Casal Camprodoní, cinema. Consultar la cartellera per a més 

informació. 
28 A les 22 h, a Beget, Concert de Bikimel.  
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29 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 
les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 

29 Estiu actiu per als més grans. Natació – Aquagym, a les 10 h. Per a més informació: Oficina de 
Turisme.  

30 i 31 Trenet turístic de la Vall de Camprodon. De les 10 a les 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon. De 
les 17 a les 20.30 h, ruta per Camprodon. Organització: ACTVC. 

 
 
ALTRES ACTIVITATS: 

• Dimarts 9, 16 i 23 d’agost, a les 11 h, a Rocabruna, visita guiada “El castell de Rocabruna”. Fortalesa 
roquera amb elements defensius i residencials: s'hi poden reconèixer les torres, les muralles, les 
portes, les letrines... Enfilat en un mirador natural i estratègic va ser escenari de conflictes bèl·lics i 
revoltes. Preu: 8,00 € adult; De 5 a 12 anys: 4 €. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. 
Places limitades: Cal fer reserva. Organització: CEA Alt Ter. 

 
                        GOMBRÈN 

 
13 Festa del Cavall del Comte Arnau. 
 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Tots els diumenges d’agost, a les 11 h, a la plaça del Roser de Gombrèn, 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. També visita lliure al 
centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses. Per consultar preu i 
per a més informació: Tel. 972 72 13 17/686 11 33 44- info@alt-ter.org i www.alt-ter.org. 
Organització: CEA Alt Ter i Terra de Comtes i Abats. Cal fer reserva prèvia.  

 
                        _LLANARS 

3 De les 18 a les 20 h, a la sala polivalent, tenis taula. Sessió dirigida per a monitors.  
4 A les 18.30 h, a la plaça de l’Om, espectacle i taller de circ a càrrec de Rovell d’Ou.  
5 A les 22 h, a la piscina, Karaoque i banyada.  
6 A les 19.30 h, a la plaça de l’Om, sardanes amb la cobla Osona.  
10 De les 18 a les 20 h, a la sala poliesportiva, tenis taula. Sessió dirigida per a monitors. 
11 A les 18.30 h, a la plaça de l’Om, animació infantil amb l’espectacle Tabasco que Rasco.  
12 A les 12 h, a la piscina, inflables i a les 22 h, disco mòbil i banyada.  
14 A les 19 h, a la sala polivalent, Festival de Música de la Vall de Camprodon amb Kepa Junkera & 

Tururut Bonaigua. (Venda anticipada d’entrades a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.  Tel. 
972 74 09 36, i a l’Ajuntament de Llanars, durant la setmana del concert. Venda a taquilla una hora 
abans de l’inici del concert sempre que quedin entrades disponibles. Preu: 11€ per persona). 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

15 A les 11.30 h, a la piscina, xeringada dinamitzada i festa de l’escuma. 
17 De les 18 a les 20 h, a la sala polivalent, tenis taula. Sessió dirigida per a monitors. 
18 A les 18.30 h, a la plaça de l’Om, animació infantil a càrrec d’Àngel Daban.  
19 A les 22 h, a la piscina, concert de versions a càrrec de Wombo’s i banyada.  
20 A les 17.30 h, a la sala de ball, donació de sang.  
25 A les 18.30 h, a la plaça de l’Om, animació infantil amb rondalla interactiva: “les llegendes 

existeixen...?” a càrrec de Rovell d’Ou.  
26 A les 22 h, a la piscina, concert de versions a càrrec de “The Mamt’s” i banyada.  
27 A les 22 h, a la sala polivalent, espectacle de màgia a càrrec de Jordi Quimera.  
 

                                   LES LLOSSES 

Juliol 
 
28 De les 18.30 a les 21 h, concert d’acordionistes diatònics a Portavella. Hi haurà sopar popular 
29 A les 19 h, VI Trobada d’acordionistes a les Llosses.  
  
Agost 
 
13 Festa Major de Matamala. A les 18 h, caminada popular. A les 20.30 h, berenar sopar popular i a les 

23.30 h, Karaoke i disco mòbil amb Carles Solà Casademunt.  
14 Festa Major de Matamala. A les 16 h, parc d’inflables, xeringada i escuma. A les 23 h, ball de Gala 

amb el conjunt “Geninons”. 
15 Festa Major de Matamala. A les 12.30 h, missa i tot seguit, vermut i rifa. A les 18 h, ball de tarda amb 

“Carles Xandri”. 
27 Festa Major de Vallespirans. A les 23 h, ball de nit al Cremat.  
28 Festa Major de Vallespirans. A les 13 h, missa i tot seguit, vermut i rifa.  
 

                             MOLLÓ 

 
5 Festa Major d’Espinavell. A les 11.30 h, a la capella de la Mare de Déu de les Neus d’Espinavell, missa 

solemne. A les 12.30 h, sardanes amb la cobla la Principal d’Olot. A les 23 h, ball de nit amb en Carles 
Xandri. Organització: Veïns/es d’Espinavell. Suport de la Parròquia. 

6 Festa Major d’Espinavell. A les 17 h, a la plaça dels Estudis, animació infantil amb Fefe i CIA. A les 
22h, a la capella de la Mare de Déu de les Neus, música amb el Mon Casino Casamor. Entrada: 
donatiu per les millores de la capella. Organització: Veïns/es d’Espinavell. Suport de la Parròquia.  

10 Camí de la Retirada. Sortida a peu guiada tot resseguint i explicant el Camí de la retirada entre Molló 
i Prats de Molló. Sortida a les 8 hores, davant la plaça del Conflent (davant ajuntament). Cal portar 
esmorzar, aigua i calçat adequat. Es retornarà de Prats a Molló amb autobús gratuït. Places limitades. 
Inscripcions a l’Ajuntament de Molló, abans del 8 d’agost de 2016.  

12 Festa dels carrers de Baix. A les 21 h, a la plaça Major, sopar popular. Hi haurà; mongetes, botifarra, 
postes, pa, vi i aigua. Cal comprar els tiquets a can Bruel, l’Enclusa, can Parruc o can Bertran, abans 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

del 12 d’agost. Preu: 12 € adult i fins als 12 anys: 8€. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb Carles el 
Vocalista.  

13 VISITA GUIADA: “L’ESGLÉSIA DE SANTA CECÍLIA I MOLLÓ, UNA VILA DE MUNTANYA AL COR DELS 
PIRINEUS”. A les 15 h, davant de l’Ajuntament de Molló, visita guiada a l’església romànica de Santa 
Cecília i el poble de Molló, una vila de muntanya. Preu general: 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 
2,50 euros. Menys de 12 anys, gratuït. Reserva a: informacio@vallscatalanes.fr o +0033 468 839 949. 
Idioma: Català. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer.  

14 Piscina de nit. A partir de les 21.30 h, a la piscina, entrada lliure amb bany de nit, música i copes.  
19 A les 22 h, a la zona verda de l’església de Santa Cecília, havaneres amb el grup Norai. Hi haurà rom 

cremat per a tothom.  
21 La Marranada – Festa de la Mainada. A les 17 h, a la plaça Major, la Marranada. Es tracta d’una 

batalla infantil en que s’utilitzarà farina, aigua, fang, ous, etc. Cal portar roba vella. Seguidament, 
berenar popular amb coca i xocolata desfeta per a tothom.  

25 VISITA GUIADA: “L’ESGLÉSIA DE SANTA CECÍLIA I MOLLÓ, UNA VILA DE MUNTANYA AL COR DELS 
PIRINEUS”. A les 15 h, davant de l’Ajuntament de Molló, visita guiada a l’església romànica de Santa 
Cecília i el poble de Molló, una vila de muntanya. Preu general: 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 
2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a informacio@vallscatalanes.fr o +0033 468 839 949. 
Idioma: Francès. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer 

 
                                OGASSSA 

 
12 Els dies 12, 13 i 14, Festa de la Germandat. Programació segons cartell de carrer.  
20 Festa de Sant Pancràs – veïnat del Prat del Pinter. Programació segons cartell de carrer.  

 
ALTRES ACTIVITATS: 
 

• Tots els dissabtes, diumenges i festius, es fan visites guiades a la Conca Minera d’Ogassa. Primera 
sortida, a les 10 h i segona sortida, a les 12.30 h. 

 

                             PARDINES 

  

2 Festa Major 2016. De les 11 a les 17.30 h, a tot el poble, engalonament de carrers. De les 17.30 a les 
19 h, a la plaça del Pedró, pregó de la Festa Major. De les 21 a les 23 h, a la plaça dels Països Catalans, 
sopar de Festa Major. De les 23.30 a la 1 h, a la plaça del Pedró, cinema de festa.  

3 Festa Major 2016. De les 11 a les 13 h, a la plaça del Pedró, tallers amb mares de Pardines. De les 12 
a les 13 h, a l’església del poble, missa de Festa Major. De les 17 a les 19 h, a la plaça dels Països 
Catalans, sardanes amb la Cobla la Principal de Berga. De les 19 a les 21 h, a la plaça del Pedró, 
concert a càrrec del grup “Gran Premier”. De les 23.30 h a les 3 h, a la plaça del Pedró, ball a càrrec 
del grup “Gran Premier”. 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
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4 Festa Major 2016. De les 8 a les 12.30 h, a la plaça del Pedró, excursió CAVS. De les 10 a les 14 h, a la 

plaça dels Països Catalans, inflables reciclatge. De les 17 a les 19 h, a la plaça del Pedró, taller de 
maquillatge i bosses. De les 19.30 a les 20.30 h, a la plaça del Pedró, concert a càrrec de 
Mountsound. De les 22 h a les 0 h, a la plaça del Pedró, Havaneres amb el grup Noai. Es servirà rom 
cremat per a tothom.  

5 Festa Major 2016. De les 11 a les 13 h, a la plaça del Pedró, jocs de fusta i cucanya. De les 17 a les 20 
h, a la plaça del Pedró, festa de l’escuma, xeringada i disco baby. De les 19 a les 21 h, a la sala 
polivalent, obra de teatre: “Palmira a Pardines”. De les 00 a les 3.30 h, a la plaça del Pedró, Dj 
Stroikov i a les 3.30 a les 6 h, Dj M&M’s. 

6 Festa Major 2016. De les 11 a les 13 h, a la plaça del Pedró, taller per a totes les edats. De les 11 a les 
13 h i de les 15 a les 17 h, a la plaça dels Països Catalans, cadires boges i inflables d’una pista 
americana. De les 16 a les 17.30 h, a can Manel, campionat de botifarra. De les 18 a les 20 h, a la 
plaça del Pedró, sessió de Zumba i sessió de Hip Hop. De les 19 a les 21 h, a la sala polivalent, obra de 
teatre: “Palmira a Pardines”. De les 00 a les 2.30 h, a la plaça del Pedró, ball amb el grup de música: 
“The Soultans”. De les 2.30 a les 5 h, a la plaça del Pedró, “The Papa’s and de Popo¡s” i de les 5 a les 
6.30 h, Dj fins que surti el sol.  

7 Festa Major 2016. De les 11.30 a les 14 h, al càmping de Pardines, partit de solters vs casats. De les 
16.30 a les 19 h, a tot el poble, guerra d’aigua. De les 22 a les 00 h, a la plaça del Pedró, Gran Quinto. 

 
  
                                      PLANOLES 

 
6-7 Festa Major a Planes. 
16 Festa Major 2016. Durant la setmana del 16 al 18 d’agost, engalonament de carrers i balcons.  
18 Festa Major 2016.  A les 11 h, al camp de futbol, dos partits de futbol entre veterans, FC Barcelona – 

Planoles. 
19 Festa Major 2016. A les 11 h, al Casino, pintada de capgrossos. Cal portar material reciclat. A les 19 h, 

a la plaça de l’Ajuntament, pregó de Festa Major. Organització: Comissió de Festes. A les 22 h, a la 
sala del Casino, Quinto.  

20 Festa Major 2016. A les 9 h, al poliesportiu, jornada de 12 h de futbol sala. A les 8 h, inscripcions per 
la cursa. A les 9 h, sortida caminant de la cursa al collet de les Barraques i a les 10 h, corrent i 
bicicleta. A les 13.30 h, al refugi, arrossada. Organitzada: Corral Blanc. A les 16 h, a la Cantina, concurs 
de botifarra. A les 17.30 h, a la sala del Casino, xerrada AEP. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
havaneres. A les 24 h, ball a la piscina.  

21 Festa Major 2016. De les 10 a les 12 h, jornada de portes obertes “Casa de les papallones”. A les 12 h, 
cercavila pels carrers de Planoles amb els Gegants de Ribes de Freser. A les 13 h, missa solemne de 
festa. A les 17 h, a la Cantina, espectacle infantil. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes. A 
les 22.30 h, teatre.  

22 Festa Major 2016. A les 11 h, missa solemne de difunts. A les 13 h, a la Cantina, vermut popular. A les 
17 h, mítica pujada ciclista a cal Gasparó. A les 23.30 h, a la sala del Casino, ball del Confeti amb la 
Montecarlo.  
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23 Festa Major 2016. A les 17 h, a la plaça del Casino, festa de l’escuma. A les 19 h, a la plaça del Casino, 
xocolatada. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, traca de fi de festa i l’hora dels Adéus.  

 
 L’ajuntament es reserva del dret de qualsevol canvi, per motius de climatologia o altres. 

 
ALTRES ACTIVITATS: 
 

• Casal d’estiu infantil a Planoles: per a nens de 4 a 11 anys, de dilluns a divendres de 10 a 14 h. 
Organització: Ajuntament de Planoles. Per a més informació: ajuntament@planoles.cat 

• El dia 13 agost, AEP – Bivac al Puigmal. Nova edicció de la tradicional nit sota els estels al punt més alt 
del Ripollès. Inscripcions: info@aeplanoles.org. Tel: 633 15 60 11. 

• El dia 16 agost, AEP – Acampada amb nens. L’aventura de l’estiu aplanolencs, i de mols papes i mames. 
Activitats nocturnes, jocs sopar sota la llum dels frontals, donat que aquest estiu és gairebé lluna nova. 
Dormir en tenda d’acampada. Inscripcions: inforaepplanoles.org Tel. 633 15 60 11 . 

• El dia 17 agost, Club de tenis de Planoles- sopar del club.  
 
                                           QUERALBS 

6 Entrenaments de tir al plat. 
7 Tirada al plat. 
6 i 7 Campionat Ping-pong 
21 Fira Artesana i a la tarda, sardanes.  
22 Festa Major Irreductible 2016. A les 21 h, repic de campanes. A les 22.30 h, pregó i anunciament de º
 l’hereu i la pubilla. A les 23.30 h, concert amb The Jukebox. A les 02.00 h, Mon DJ.  
23 Festa Major Irreductible 2016. A les 11 h, pagesos i pageses i viceversa. A les 16 h, mòbil pack i 

torneig de botifarra. A les 18 h, festa de l’escuma. A les 23.30 h, concert amb la Jet Set. A les 02.00 h, 
Dj Adrià Ortega. Organització: Ajuntament de Queralbs.  

24 Festa Major Irreductible 2016. A les 10 h, equilibri de caixes i tir amb arc per Basaroca Aventura. A 
les 14 h, fideuà popular. A les 17 h, jocs de cucanya i xocolatada. A les 21.30 h, havaneres amb Norai i 
rom cremat.  

25 Festa Major Irreductible 2016. A les 11 h, missa cantada. A les 12 h, sardanes amb la Principal d’Olot. 
A les 18 h, sardanes amb la Principal d’Olot. A les 23 h, ball amb Cafè Trio. A les 1.00 h, DJ Comi.  

26 Festa Major Irreductible 2016. A les 11.30 h, partit de futbol. A les 22 h, focs artificials.  
 
ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Del dia 1 al 14 d’agost, exposició de pintura de Lluís Vilanova.  

• Del dia 23 d’agost al 11 de setembre, exposició de pintura Ibarz. “Queralbs carrers i paisatges”. 
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VALL DE NÚRIA 

 
14 De 12 a 13 h, davant de l'esplanada al costat de la caseta, Festa de l’Escuma. Esdeveniment gratuït. 
21 De les 12 a les 13 h, al Cau de la marmota, Moxi Toxi a la Vall de Núria. Ajuda’ls a trobar el cofre 

màgic. Activitat gratuïta.   
27 Concert de Lídia Pujol a la Vall de Núria. La cantant catalana representarà el seu espectacle Iter 

Luminus, sal santuari de la Vall de Núria.  
 

Per més informació: http://www.valldenuria.cat 

 

                             RIBES DE FRESER 

Juliol 
31  Festa Major de Bruguera. A les 17.30 h, “The Bòlid Band vam de bòlit”. Els clàssics de l’animació, 

...d’ahir, d’ara i sempre.  
Agost 
4 A les 12 h, a la piscina municipal de Ribes de Freser, Gaudeix tot l’any fent un taller de batut de 

fruita, a càrrec de l’oficina Jove del Ripollès.  
6  A les 18.30 h, al Cinema Catalunya, Assemblea general Amics del Cinema de la Vall de Ribes. A les 20 

h, Cineclub: Els millors films de la història del Cinema, amb la projecció de Pride. Organització: 
Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

6 A les 22 h, a l’església parroquial de Santa Maria de Ribes de Freser, Concert de sardanes i música 
per a Cobla. Inici del 31è Aplec de la sardana del Pirineu. Organització: Amics de la sardana de Ribes 
de Freser. 

7 De 10.30 i a les  16.00 h, a la plaça del Mercat, 31è Aplec de la sardana del Pirineu. Durant l’aplec es 
farà un reconeixement sardanista al músic i compositor Ribetà Joan Paret Pla. A la tarda, estrena de 
la sardana “La Vall de Ribes” del compositor Josep Coll i Ferrando, aquesta sardana està dedicada a la 
Vall de Ribes. Audicions matí i tarda amb les Cobles Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i 
Marinada. Organització: Amics de la sardana de Ribes de Freser. 

11 A les 12 h, a la piscina municipal de Ribes de Freser, Gaudeix tot l’any practicant equilibris en 
l’slackline a càrrec de l’oficina Jove del Ripollès.  

12 Festa Major 2016. A les 21.30 h, a la plaça del Mercat, pregó de la Festa Major. A les 22 h, a la plaça 
del Mercat, audició de sardanes amb la cobla Marinada. A les 00 h, al pavelló d’esports, Nit Jove amb 
Virus. A les 02.00 h, Nit Jove amb Mon DJ. Organització: Comissió de Festes de Ribes de Freser. 

13  Festa Major 2016. De les 11 a les 14 h, a la piscina municipal, humor amarillo. 5 atraccions 
aquàtiques amb 3 monitors. De les 12 a les 12.30 h, Festa de colors i xeringada de colors. A les 18 h, a 
la plaça del Mercat, audició de sardanes amb la cobla Marinada. A les 19 h, a la font de la 
margarideta, Festa Bollywood i tirada de colors. A les 22 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes 
amb la cobla Marinada. A les 00 h, al pavelló d’esports, Nit de versiones amb grups del Ripollès: Juke 
Box Covershow. A les 02.00 h, Nit de versiones amb Version Impossible (David Moreno). A les 04.00 
h, DJ Franxo. Organització:  Comissió de Festes de Ribes de Freser.  
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14  Festa Major 2016. Al matí, a la plaça del Mercat, cursa d’obstacles per adults: Cursa Anar Fent Rural 
Running. Organització: Bombers Voluntaris de Ribes de Freser. A les 12 h, al passeig Recolons, audició 
de sardanes amb la cobla Marinada. A les 17.30 h, al carrer Núria, carrer Eres i plaça del Mercat, 
baixada d’andròmines. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, animació infantil amb el professor 
Karoli Malabarista. A les 21.30 h, al pati cobert de l’Escola, sopar de Festa Major. A les 22 h, a 
l’església parroquial Santa Maria de Ribes de Freser, concert Orquestra de Cambra de l’Empordà de 
Vivaldi i Mozart. A les 00 h, al pavelló d’esports, Nit del Jovent amb Itaca Band. A les 02.00 h, Nit del 
Jovent amb Hora del Juglar. A les 04.00 h, Nit de Jovent amb DJ Franxo. Organització: Comissió de 
Festes de Ribes de Freser.  

15 Festa Major 2016. A les 06.00 h, pels carrers de la Vila, despertada popular i esmorzar pels més 
valents de la nit. Organització: Gegants i Grallers de Ribes de Freser. A les 11 h, pels carrers de la Vila, 
cercavila amb els Gegants i Grallers de Ribes. A les 12 h, a l’església parroquial de Santa Maria de 
Ribes, ofici solemne. A les 13 h, a la plaça del Mercat, ball vermut. A les 13.30 h, a la plaça del Mercat, 
½ Audició de sardanes. A les 18 h, a la plaça del Mercat, ballet de Déu. A les 19 h, a la plaça del 
Mercat, audició de sardanes. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert per tot a la família amb 
Teràpia de Shock. A les 00 h, a la font de la Margarideta, ball a la Margarideta amb Miquel del Roig. A 
les 02.00 h, ball a la Margarideta amb The Pardos Cats. Organització: Comissió de Festes de Ribes de 
Freser.  

16 Festa Major 2016. A les 11.30 h, a la plaça de l’Ajuntament i els carrers de la Vila, Viacrisi infantil. A 
les 12 h, al passeig Recolons, ball de l’escuma amb Tonietti. A les 12 h, a la plaça del Mercat, audició 
de sardanes. A les 17.30 h, al pavelló d’esports, concert de la Festa Major amb l’Orquestra Venus. A 
les 19.30 h, al pavelló d’esports, ball de Gala amb l’Orquestra Venus. Organització: Comissió de Festes 
de Ribes de Freser.  

17 Festa Major 2016. A les 11 h, al passeig Recolons, gresca infantil, parc infantil i inflables. A les 16 h, al 
passeig Recolons, gresca infantil, parc infantil i inflables. A les 21.30 h, pels carrers de la Vila fins el 
camp de futbol, actes de cloenda de la Festa Major 2016, correfoc. A les 22.30 h, al camp de futbol, 
correfoc. A les 23 h, al camp de futbol, castells de focs artificials. Organització: Comissió de Festes de 
Ribes de Freser.  

19 Durant tot el dia, al carrer Major, Festa del carrer Major. Organització: Comissió de Festes del carrer 
Major.  

21  A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla principal de Banyoles. Organització: 
Amics de la sardana. 

27 De les 16 a les 20 h, al Teatre Municipal, donació de sang. Organització: Donants de sang de la Vall de 
Ribes.  

28 A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes dedicada a la gent gran amb la cobla la 
Principal d’Olot. Organització: Amics de la sardana. 
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ALTRES ACTIVITATS: 

• Casalet Esportiu a Ribes de Freser. Per a més informació: www.oxineu.com (programa, tarifes, 
imatges i vídeos). Organització: AMPA Escola Mare de Deu de Núria.  

• De l’1 al 17 d’agost, a la sala d’exposicions del Casal de Cultura, exposició 25è Aniversari Teatre 
d’Emergència.  

• XV Concurs de fotografia de la Vall de Ribes. Bases 2017: veure tríptic. Caldrà lliurar les obres a la 
següent adreça de correu electrònic: jemica1957@gmail.com La inscripció és gratuïta. Les obres 
degudament protegides i lliures de despeses s’haran de portar o enviar a: Oficina de Turisme. 
Carretera de Bruguera, 2. Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Diumenges, de 10 
a 14 h. Data límit de presentació: 3 de febrer de 2017, a les 20h. Organització: Taller de fotografia. 

  
VISITES GUIADES 
 

• Dijous 11, 18 i 25 d’agost, a les 10.30, a la plaça de la Constitució (Ventolà), visita: “Les Mines de 
Ventolà”. Ja en temps dels ibers, però sobretot al S. XVII, de les Ferreres de Ventolà s’extreia ferro. 
Us convidem a fer una excursió tot endinsant-nos per aquesta antiga zona minera. Preus:   Visita a les 
mines:  10 € / adult i  7 € nens (8 a 12 anys). Cal fer reserva. Tel:  972 72 13 17 / 686 11 33 44 - 
info@alt-ter.org Places limitades. Organització: CEA Alt Ter 

 

                               RIPOLL 

 
5 A les 22 h, a l’església de Sant Pere, 37è Festival de Música de Ripoll. Evenos String Quartet. 

Organització: Amics de la Música de Ripoll.  
10 Els dies 10, 11 i 12, Mercadal del Comte Guifré. El dia 10, inici a partir de les 17.30 h. Per a més 

informació: www.mercadalderipoll.cat  
11 De l’11 al 14, a les 23.30 h, Mapping de la Portalada. Projecció sobre la façana del Monestir. 

Organització: Ajuntament de Ripoll.  
13 A les 22 h, a l’església de Sant Pere, 37è Festival de Música de Ripoll. Concert contra la pobresa 

infantil. Cor i orquestra Unesco Barcelona, a benefici de Càrites. Organització: Amics de la Música de 
Ripoll.  

20 A la plaça de la Lira, Fira de la cervesa artesana i la tapa. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
20 Festa del barri de Llaés. Organització: AV del barri.  
20 Els dies 20 i 21, Raid Hípic del Ripollès. Sortida del pol els Pintors. Organització: Country Club Hípic de 

Ripoll.  
20 A les 22 h, a l’església de Sant Pere, 37è Festival de Música de Ripoll. Blues a la fresca amb The 

Rusties blues Band. Organització: Amics de la Música de Ripoll 
21 Al passeig Ragull, Mermà. Mercat d’intercanvi i compravenda d’articles de segona mà.  
26 A les 19 h, a la Biblioteca Lambert Mata, “Quieres venir a tomar una copa con García Lorca”, vetllada 

amb poemes i cançons del poeta, a càrrec de Ramon Alabau, Dolors Vilaplana i Eva Estebas. 
Organització: Biblioteca Lambert Mata.  
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27 A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, xerrada sobre August 
Strindberg, autor de l’obra teatral “La més forta” que s’estrenarà el dia 2 de setembre, a les 21 h, a la 
Biblioteca. Xerrada a càrrec de seu biògraf, Jordi Guinart. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

28 A les 11 h, a la plaça Sant Eudald, segona contrapassada. Organització: Randellaires i les 4 Vares.  
 

VISITES GUIADES 
 

• Tots els dies, a les 11.30 i a les 17.30 h, visita guiada al 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.  

• Visita + Dinar. S’ofereix la possibilitat de fer una visita lliure o guiada a qualsevol d’aquests 
equipaments del Ripollès i un menú en un restaurant a escollir. Des de 18,20€. Més informació: 
reserves@terradecomtes.cat o bé www.terradecomtes.cat Tel: 972 70 45 56. 

 
EXPOSICIONS: 

 

• Cada primer diumenge de mes, a les 10 h, a la zona verda de “Cal Déu”, sessió pràctica de Tai-chi i 
Chi-kung amb Raül Verdaguer.  

• Tot el mes, a l’espai Espriu, Biblioterassa, Espai de lectura a l’aire lliure. Organització: Biblioteca 
Lambert Mata.  

• Fins el dia 29, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició de fotografies 
“La fi dels dies” de Yurian Quintanes. Organització: Biblioteca Lambert Mata. 

• Fins el 15 d’agost, a la sala d’art Marià Font, exposició de Col·leccionisme.  

• Museu Etnogràfic de Ripoll. Exposició “Diàlegs. Oficis contemporanis”. Per a més informació: 
www.museuderipoll.org  

 
  
                           __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 
3 A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada: Els desitjos del comte Arnau. Venda d’entrades: 

Oficina  de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel: 972 720 599. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. Col·laboració: SAT Teatre Centre.  

4 A les 14 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, arrosada popular. A continuació, ball a càrrec de Maria 
Alba. Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.  

5 A les 23.30 h, a l’Escorxador, carnaval d’estiu. Organització: JAS – Jovent Actiu Santjoaní.  
6 A les 22 h, a l’Era d’en Serralta, XXI Festival del comte Arnau. Double Bassing – Gemma Abrié i 

Miquel Àngel Cordero. Preu entrada: 12€. Venda de localitats: Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. 
Tel: 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

7 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla del Ripollès. Organització: Agrupació 
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
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10 A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada i sopar gastronòmic. Venda d’entrades: Oficina  
de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel: 972 720 599. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. Col·laboració: SAT Teatre Centre.  

13 A les 19 h, al passeig Comte Guifré, espectacle infantil: “Tot sol..i núvol” a càrrec de la Cia LePuant. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

13 A les 22 h, al Claustre del Monestir, VI Festival de Música Antiga dels Pirineus. Quatre Petites Misses 
/ Misses Brevis de Haydn i Mozart – Ensemble o Vos Omnes. Organització: Festival de Música Antiga 
del Pirineus i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

14 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. Organització: Agrupació 
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

 
15 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Genisenca. Organització: Agrupació 

Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
17 A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada i sopar gastronòmic: Els desitjos del comte Arnau. 

Venda d’entrades: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel: 972 720 599. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: SAT Teatre Centre.  

20 23a Festa del carrer Beat Miró. A partir de les 10 h, al carrer Beat Miró, inflables. A les 22 h, ball a 
càrrec de Tren d’Olot. Organització: veïns del carrer Beat Miró. Col·laboració: Agrupació Sardanista de 
Sant Joan de les Abadesses.  

20 A les 21 h, davant de l’absis del Monestir, XXI Festival del comte Arnau. Caminada nocturna “Cercant 
les petjades del comte Arnau”. Lloc: entorn de Sant Joan de les Abadesses. Inscripcions: Oficina de 
Turisme - Palau de l’Abadia. Tel: 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Cal portar calçat adequat i lot o frontal.  

21 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Organització: 
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

24 A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada: Els desitjos del comte Arnau. Venda d’entrades: 
Oficina  de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel: 972 720 599. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. Col·laboració: SAT Teatre Centre.  

 25 A les 11 h, a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia, visita guiada en Francès al Monestir i al Palau de 
l’Abadia. Cal fer reserva prèvia. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter.  

28 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, VI Concurs de colles improvisades amb la Cobla Tres Vents. 
Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  
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VISITES GUIADES: 

• Els dimarts, dimecres, dijous,i divendres, a les 12 h. Dissabtes, a les 16.30 i diumenges d’agost, a les 
12 h. Visita guiada emmarcades dins del XXI Festival del Comte Arnau al Monestir de Sant Joan de 
les Abadesses i a la vila Vella: “la joia del Romànic”. 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. Organització: Terra de Comtes i Abats.  

• Tots els dissabte, a les 11 h, “Fem pa al Molí Petit”. Barrejarem farina i aigua fer per una massa que 
treballarem per fer pa. Serà un pa senzill, com es va fer durant molt de temps a l’Edat Mijana. Un pa 
que provenia de la farina que es feien en molins, com el Molí Petit. També coneixerem com funciona 
el molí i acabarem emportant-nos el pa a cassa. Preu: 8€ adults. 4€ (de 5 a 12 anys). Tel: 972 72 13 17 
/ 686 11 33 44 – info@alt-ter-irg. Places limitades. Cal fer reserva.  

• Tots els dijous d’agost i dijous 1 i 8 de setembre, de les 10.30 a les 13.30 h, sortida guiada a la 
natura: Els secrets del bosc. Un bosc ple de secrets. Lloc de trobada: Oficina de Turisme – Palau de 
l’Abadia. Organització: EduCA Viladrau. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

• Dissabte 30 de juliol i dissabtes 13 i 27 d’agost, de les 10.30 a les 13.30 h, sortida guiada a la natura: 
Veïns arrelats. Els arbres sorprenents de Sant Joan de les Abadesses. Lloc de trobada: Oficina de 
Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: EduCA Viladrau. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

 
EXPOSICIONS: 

• Del 30 de juliol al 23 d’octubre, a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició: Equívocs 

intel·ligents de Josep Uclés. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: Regidoria de Cultura – 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

• Durant tot l’any, al Palau de l’Abadia, Centre d’interpretació del Mite del comte Arnau. Horari: de 
dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.  

• Durant tot l’any, al Palau de l’Abadia, exposició Ramon Oliveras. Lutier. Passió per un ofici. Horari: 
de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 

 
                      SANT PAU DE SEGÚRIES 

 
 7 A les 19.30 h, Festival de Música de la Vall de Camprodon; Góspel amb Geriona.  
14 A les 22 h, havaneres amb Noray.  
28 A la tarda, cançó de taverna Mar i Muntanya amb Amadeu.  
 
Setembre  
 
2 Els dies 2, 3, 4 i 5, Festa Major.  
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                                          SETCASES 

6 De les 10 a les 16 h, cap de setmana radamer. Donada de salt al bestiar a la Balmeta. A les 10 h, 
ajudeu-nos a repartir la sal. A les 11 h, entrada del bestiar – vaques, eugues i ovelles-. A les 11.30 h, 
esmorzar de germanor. Cal portar esmorzar, hi haurà servei de bar. L’Ajuntament es oferirà un petit 
tastet d’embotits de la Vall. A la sala dels Estudis, visita l’exposició “Les Eines de Pagès”. Organització: 
Ajuntament de Setcases. Per a més informació: www.setcases.cat  

6 A les 16 h, a la plaça verda de Setcases, Festa Country.  
6 A les 19 h, a la plaça Major, La Vella Dixieland. Són més de 30 anys cuinant bon jazz. Venda 

d’entrades a l’Ajuntament o mitja hora abans dels concerts. Preu: 3€.  
7 De les 10 a les 18 h, cap de setmana ramader: Festa del Xai.  
10 De les 17 a les 18.30 h, disco baby. Organització: Ajuntament de Setcases.  
13 A les 19 h, a l’església de Sant Miquel, Arianna Savall, Petter U. Johasen i Miquel Àngel Cordero. 

Música antiga. Venda d’entrades a l’Ajuntament o mitja hora abans dels concerts. Preu: 3€.  
14 De les 11 a les 13 , festa de l’escuma. Organització: Ajuntament de Setcases.  
14 A les 19 h, a l’església de Sant Miquel, Camerata dels Pirineus Catalans. Orquestra de corda de joves. 

Venda d’entrades a l’Ajuntament o mitja hora abans dels concerts. Preu: 3€. 
15 De les 11 a les 13 h i de 16 a 19 h, inflables gratuïts. Organització: Ajuntament de Setcases. 
17 De les 17 a les 19 h, pallassos: Nyip Nyap – Contes i llegendes. Organització: Ajuntament de Setcases. 
19 A les 22 h, a la plaça Major, Terral. Havaneres, música i cançó d’arreu dels Països Catalans. Venda 

d’entrades a l’Ajuntament o mitja hora abans dels concerts. Preu: 3€. 
20 De les 11 a les 14 h, a la sala dels Estudis, Donació de Sang.  
20 A les 19 h, a la plaça Major, Big Mama & Joan Pau Cumellas & Tòfol Martínez. Jazz /Blues. Venda 

d’entrades a l’Ajuntament o mitja hora abans dels concerts. Preu: 3€. 
27 De les 18.30 a les 20.30 h, a la sala dels Estudis, V Cursa de la Marrana. Presentació de la cursa als 

corredors.  
28 V Cursa de la Marrana – Vallter 2000.  
31 A les 19 h, a l’església de Sant Miquel, Antoni Madueño i Carles Alma. Cantigas d’Amigos. Cant 

medieval i dansa contemporània. Venda d’entrades a l’Ajuntament o mitja hora abans dels concerts. 
Preu: 3€. 

 
VISITES GUIADES I EXPOSICIONS: 

• Dijous 13 d’agost, a les 16 h, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història 
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada del poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia. 

 
                                          TOSES 
Juliol 
23 Romànic en viu 2016. XIV Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a 

l’església de Sant Víctor de Dòrria (s. X), Xevi Compte (piano) i Sara Parés (flautes). Concert amb un 
repertori eclèctic; adaptacions i versions de temes clàssics, populars i actuals passats pel filtre del 
mestratge de la flautista Sara Parés i el pianista Xevi Compte. Organització: Ajuntament de Toses i de 
Planoles. Col·laboració: Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i 
Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.  
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Agost 
6 Romànic en viu 2016. XIV Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a l’edifici 

Museu dels Pastors (Fornells de la Muntanya),  The Rusties Blues Band. Miquel Grifell (veu, huitarres i 
Harmònica), Manel Gaspar (piano i Hammond), Toni Gaspar (baix), Carles Miquel (bateria): Caminant 
per la història del Blues. Recorregut pels orígens d’aquest gènere musical, passant per la seva 
consolidació, fina arribar al que és avui dia el Blues. Organització: Ajuntament de Toses. 
Col·laboració: Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci 
de Turisme de la Vall de Ribes.  

13 Romànic en viu 2016. XIV Cicle de concerts. A les 19 h, a Planoles, a l’església de Sant Vicenç (s. XI), 
La Madam Swing Quartet. Piano, contrabaix, bateria i veu. Repertori molt divertit, tant per escoltar, 
com per ballar, amb música dels anys 40 a ritme de Swing. Entrada: 7€. Menors d’edat entrada 
gratuïta. Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses. Col·laboració: 
Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci de Turisme de 
la Vall de Ribes.  

20 Romànic en viu 2016. XIV Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a  
l’església de Sant Cristòfol de Toses (s. XI), Celebrem Shakespeare. Mireia Latorre (soprano), Peter 
Krivda (viola de gamba), William Waters (viola de gamba i llaüt). El programa commemora al 400 
aniversari de la serva mort, us presenta la música que s’escoltava a l’època de l’autor anglès. Entrada: 
7€. Menors d’edat entrada gratuïta. Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: 
Ajuntament de Toses. Col·laboració: Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal 
del Ripollès i Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.  

27 Romànic en viu 2016. XIV Cicle de concerts. A les 19 h, a  l’església de Sant Vicenç de Planoles, carta 
de clàssics. Montserrat Cristau (soprano), Santi Escura (piano). Programa variat de música clàssica, 
catalana, sarsuela i sardanes. Entrada: 7€. Menors d’edat entrada gratuïta. Venda d’entrades: al 
recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses. Col·laboració: Departament de Cultura, 
Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.  

 
Setembre 
10 Romànic en viu 2016. XIV Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a 

l’església de la M. D. del Carme de Nevà (s. XVIII), Rai Castells Quintet. Rai Castells (Guitarra), Martí 
Serra (saxo), Marco Mezquida (piano), Jordi Gaspar (Contrabaix), Jordi Gardeñas (bateria). 
Composicions originals que mostren un ampli ventall de possibilitats dins el món de la música 
improvisada i el jazz amb clares influències de jazz modern, bop i modal.  Entrada: 7€. Menors d’edat 
entrada gratuïta. Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses. 
Col·laboració: Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci 
de Turisme de la Vall de Ribes.  
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                                                       VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

1 Durant tot el dia, al començament del carrer Prat de l’Om, deixalleria mòbil. Organització: Consell 
Comarcal del Ripollès.  

6 V Memorial Josep M Jubells. A les 12 h davant de Sant Julià, lectura poètica amb la presència del 
poeta Màrius Sampere que rebrà el premi la Mirada Oberta d’enguany. Places limitades. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

6 Des de les 18 h, davant de l’Ajuntament, Campionat de petanca. Organització: Vallojove. 
6 A les 22 h, sortida de davant de l’Ajuntament, Caminada nocturna per a tots els públics que vulguin 

gaudir de la nit. En acabar, xocolatada, coca i bany nocturn, a la piscina. Organització: Vallfojove i 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  

7 Aplec de Santa Magdalena. Sortida a peu cap a Santa Magdalena, a les 9 h. Des del prat de l’Om a 
peu pel PR-C 59-2. A les 14 h, missa a l’ermita de Santa Magdalena. Tot seguit, dinar de germanor a 
peu de l’ermita. Accessible amb 4x4 per la nova pista que passa per Puigvassall. Tiquet adult: 12€ i 
nens: 5€ fins a 8 anys. Per encàrrecs a l’Ajuntament – 972 70 19 09 -. Organització: Comissió de 
Festes.  

7 A partir de les 10.30 h per a la mainada de 6 a 14 anys, i a partir de les 16.30 h per amateur a partir 
de 15 anys, a la pista Poliesportiva, XXX Campionat de tennis taula d’aficionats. Organització: 
Vallfojove.  

8 Dels dies 8 i 21 d’agost, recollida d’aliments per al Graner. Punt de recollida; piscina i ajuntament. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. Amb el suport del Consorci de Benestar del 
Ripollès i Creu Roja. 

13 A les 18 h, a la sala Polivalent/Local de la gent Gran, Assemblea de l’Associació de la Gent Gran de 
Vallfogona. Organització: Associació de la gent Gran. 

19 De les 18 a les 20.30 h, al local cultural, Donació de Sang.  
20 A partir de les 16 h, al local cultural, campionat local de tir al plat. Organització: Associació de Gent 

Gran de Vallfogona. 
20 A partir de les 16 h, al local cultural, campionat local de botifarra. Organització: Associació de Gent 

Gran de Vallfogona. 
24 A partir de les 16 h, a la plaça de la Vila, emissió en directe del programa País Km 0. Organització: 

Xarxa de Televisions Local.  
26 Festa Major 2016. A les 19 h, cercavila amb en Plafalgars i la Faràndula, acompanyats dels Grallers i 

Timbalers de Vallfogona. Tot seguit, a la plaça de la Vila, ball popular del gegant i de tots els 
assistents. En acabar, pregó a càrrec del director de cinema Christophe Farnarier. Al Centre Cívic i 
social, exposició del concurs de fotografia del Centre d’Esbarjo, lliurament de premis. A les 22.30 h, 
teatre amb l’obra: “No em toquis la Flor”, escrita i interpretada pel grup de teatre local Milany. 
Entrades anticipades i numerades: 3€. Venda a partir del 16 d’agost a l’Ajuntament. Aforament 
limitat. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva coberta, ball amb Brams. I seguidament, sessió disco a 
càrrec del grup local Dj’s de la Vall del Foc.  

27 Festa Major 2016. A les 10.30 h, a la zona verda de davant de l’Ajuntament, gimcana infantil. En 
acabar, espectacle amb escuma de colors. A les 17 h, a la pista poliesportiva coberta, espectacle 
infantil amb Pep Puigdemont i a continuació, berenar per a la canalla amb coca. A les 18.30 h, a la 
zona esportiva municipal, XVII Torneig memorial Robert Foguet: partit de futbol 7 “casats contra 
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solters”. A les 23 h, correfoc i castells a càrrec dels Diables d’Alpens. I a la pista poliesportiva, gran 
ball de Festa Major amb Juke Boc Covershow i David Mateo El Pacheco.  

28 Festa Major 2016. A les 12 h, davant de l’Ajuntament, exhibició castellera amb els Xerrics d’Olot i els 
Castellers de Mollet. A les 13 h, missa i ofici tocat per la Cobla Cervianenca i tot seguit, a la zona 
verda de davant de l’Ajuntament, audició de sardanes. A les 17 h, a la sala poliesportiva, ball de fi de 
festa amb Carles Xandri. Tots els nens i nenes podran banyar-se a la piscina municipal.  

 
ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Concurs de fotografia. Bases: es poden presentar 3 fotos de tema sobre Vallfogona i 3 fotos de tema 
lliure. Les fotos s’han de presentar en format de 18x24 cm. amb un fons en cartolina 20x30 cm. Les 
fotos no poden ser tirades amb filtres i efectes especials de la càmera, ni retocades digitalment. Les 
fotografies es presentaran en un sobre adjunt i tancat a l'interior constaran les dades següents:  Nom 
i cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte (si es té) de l'autor. 
A l'exterior del sobre només podran aparèixer el títol de la fotografia i / o pseudònim de l'autor.        
Es poden entregar les fotos fins el 15 d’agost, a l’ajuntament, Forn i Can Polla . 

• Temporada de bany a les piscines municipals: Preu: tiquet adult (feiner): 4,70, nens (de 6 a 12 anys) 
feiner: 2,70€. Adult (dissabte i festius): 5,20€; nens (de 6 a 12 anys) dissabte i festius: 2,90€ 

• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 18 h, al Local Polivalent. 

• Taller de confecció de la decoració dels carrers per a la Festa Major. Es demana la col·laboració de la 
gent guardant les càpsules de Nespresso. Dilluns i dimecres, a partir de les 20 h, al Local Polivalent. 
Organització: Veïns i veïnes del poble.  

• Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636.  
                                                        VILALLONGA DE TER 

5 A les 22 h, a la piscina municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
6 A les 18 h, Festa Estiu: sardanes amb la Principal de Banyoles, a la zona esportiva de Vilallonga de 

Ter. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
7 A les 12 h, Festa Estiu: xeringada i festa de l’escuma, a la zona esportiva. Organització: Ajuntament de 

Vilallonga de Ter.  
11 A les 15 h, visita guiada al poble de la Roca. Punt de trobada: aparcament del poble de la Roca. Preu 

general: 5€. Estudiants, aturats i joves: 2,50€. Menys de 12 anys: gratuït. Reserva a: 
informacio@vallscatalanes.org o 0033 (0) 677 580 349. Idioma: Francès. Organització: País d’Art i 
d’Història Transfronterer. Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

13 A les 18 h, visita al poble de la Roca. Punt de trobada: aparcament del poble de la Roca. Preu general: 
5€. Estudiants, aturats i joves: 2,50€. Menys de 12 anys: gratuït. Reserva a: 
informacio@vallscatalanes.org o 0033 (0) 677 580 349. Idioma: Català. Organització: País d’Art i 
d’Història Transfronterer. Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

13 A les 18 h, a la zona esportiva, espectable infantil amb Àngel Daban. Organització: Ajuntament de 
Vilallonga de Ter.  

14 A les 11 h, a la plaça dels Països Catalans, activitats esportives (tirolina, tir amb arc, etc.). 
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

15 A les 22 h, a la zona esportiva, havaneres amb Peix Fregit. Hi haurà rom cremat per a tothom. 
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

20 A les 17 h, a la plaça de la Roca, espectacle infantil amb Pep Puigdemont. Organització: Ajuntament 
de Vilallonga de Ter.  

21 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, a la sala la Cooperativa, actuació: The Say 
Sisters. Organització: Festival de Música de la Vall de Camprodon i Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

27 Festa de Tregurà. A les 17 h, espectacle infantil amb Jordi Patxeco. A les 23 h, ball i seguidament, 
disco mòbil amb Duo Sharazan. Organització: Veïns de Tregurà i Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): durant el mes d’agost romandrà tancada. 
 
 
 
 
 
 


