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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 
 

4 A les 8 h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Vilada (sortida A) + volta a 
Berga (sortida B). Esmorzar a Vilada. Organització: Unió Ciclista Campdevànol.  

10 Actes de la Diada Nacional de Catalunya. A les 19 h, a la sala Diagonal, teatre per la Diada amb 
l’obra: “Molta merda”. Gratuït. Organització: Grup de Teatre Sol Solet. Col·laboració: Regidoria de 
Cultura i Festes de Campdevànol. Nota: Es representa per primera vegada al municipi, després 
d’haver girat per diferents municipis catalans, l’obra Molta Merda, escrita pel campdevanolenc Joan 
Murillo i representada pel grup de teatre del municipi Sol Solet.  

10 Marxa de Torxes. A les 21.30 h, concentració i a les 22 h, inici de la marxa. Lloc de sortida: plaça 
Mirador – carrer Teuleria. Organització: Òmnium Ripollès. Col·laboració: Regidoria de Cultura i Festes 
de Campdevànol. Recorregut: carrer Teuleria, pujada de l’església, Plaça de l’església, Carrer Damià 
de la Farga, Pont de la Farga, Aparcament de la Farga, Pont Vell, Carrer Major, Plaça de la Dansa, 
Carrer Aurora, Carrer de la Gala, Plaça Clavé. Nota: En finalitzar la marxa de torxes, davant de 
l’Ajuntament es donarà lectura al manifest i es portaran a terme els parlaments institucionals. Tot 
seguit s’oferirà un refrigeri per tots els assistents amenitzat amb l’actuació del Grup Pardos Cat’s. 
L’acte institucional de la Diada queda substituït en aquest ocasió per la marxa de torxes i els actes 
que la complementen. 

11 A les 8 h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Canya (sortida A) + Sadernes 
(sortida B). Esmorzar a la Canya. Organització: Unió Ciclista Campdevànol.  

11 A les 18 h, a la plaça Antoni Maria Claret, XIX Cantada d’havaneres amb el grup Cavall Bernat. 
Gratuït. Organització: Ajuntament de Campdevànol. Col·laboració: Associació de veïns del Roser, Sant 
Cristòfol i Arc de Sant Martí. Nota: l’associació de Veïns del barri del Roser oferiran, a la mitja part, el 
tradicional rom cremat per a tots els assistents.  

15 Festa Major la Gala 2016. A partir de les 8 h i durant tot el matí, per tot el poble, XIV Concurs de 
pintura ràpida “Coll i Bardolet”. Inscripcions des de les 8 fins a les 10 h, al centre cívic la Confiança. 
Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. Nota: Per 
consultar les Bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web: www.campdevano.org. A les 22 h, a la 
plaça de la Dansa, pregó de la Festa Major a càrrec de Wombo’s. Organització: Comissió de Festes i 
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  

16 Festa Major la Gala 2016. A partir de les 8 h i durant tot el matí, XIV Concurs de Pintura Ràpida “Coll i 
Bardolet” i XI Concurs de dibuix infantil. Lloc: tot el poble. Inscripcions des de les 8 a les 10 h, al 
centre cívic la Confiança. Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i 
Festes. Nota: Per consultar les Bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web: : 
www.campdevano.org. A les 18.30 h, inauguració de les exposicions de tapissos de l’Escola de 
Tapissos de Montserrat Font i dels alumnes de l’Escola de Pintura de l’Associació de Pintors Coll i 
Bardolet. Lloc: sala d’exposicions i biblioteca municipal del centre cívic la Confiança. Organització: 
Alumnes de l’Escola de Tapissos, Associació de Pintors Coll i Bardolet, Comissió de Festes i Regidoria 
de Cultura i Festes de Campdevànol. A les 19 h, a la sala polivalent del centre cívic la Confiança, 
inauguració de l’exposició: “Campdevànol, 10 concepcions pictòriques”. Organització: Regidoria de 
Patrimoni i Tradicions. A les 19.30 h, a la plaça Clavé, inauguració de l’exposició: “La Gala en el temps. 
120 anys de cartells de Festa Major”. Organització: Regidoria de Patrimoni i Tradicions. A les 21.30 h, 
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a la sala Diagonal, sopar popular de Festa Major. Preu: 12€. Venda anticipada de tiquets, fins el dia 16 
de setembre, al bar el Tut. Racions limitades. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol. A les 23 h, a la 
plaça de la Dansa, revetlla de Festa Major 2016 i ball de Festa Major amb el Trio Sharazan . Gratuït. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 23 h, a la sala Diagonal, Nits de Concerts 2016. 
Concerts amb els grups Roba Estesa, Doctor Prats, Silenciados i Dj Xuminako. Gratuït. Organització: 
Kol·lectiu Kampdevànol, Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes de Campdevànol. Durant la 
nit de concerts, VI Concurs de Titius. Vine a demostrar la teva destresa tot comptant tititus. Lloc: 
Salsa Diagonal. Nota: Només cal saber comptar i saber beure (amb menys o més estil) vi des d’un 
porró. Inscripcions el mateix dia a la barra del Kol·lectiu. La participació és gratuïta. 

17 Festa Major la Gala 2016. A partir de les 8 h i durant tot el matí, XIV Concurs de Pintura Ràpida “Coll i 
Bardolet” i XI Concurs de dibuix infantil. Lloc: tot el poble. Inscripcions des de les 8 a les 10 h, al 
centre cívic la Confiança. Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i 
Festes. Nota: Per consultar les Bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web: : 
www.campdevano.org. De les 9 a les 12 h, XXXVII Concurs Infantil de pesca sense mort. A les 8 h, a la 
plaça Coberta del barri de l’Estació, hora de la inscripció. Seguidament, hi haurà esmorzar gratuït per 
a tots els participants. El concurs tindrà lloc al llarg de tot el passeig de can Branques. Entrega de 
premis a la plaça Coberta del barri de l’Estació. Organització: Associació de pesca “El Freser”. A partir 
de les 10 h, al camp de futbol municipal, partits de futbol base. Categories benjamí i alevins de 
l’Escola de Futbol del Ripollès. Organització: Escola de Futbol del Ripollès. De les 11 a les 13 h, a la 
plaça Anselm Clavé, votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2016. Organització: Regidoria de 
Cultura i Festes. Col·laboració: Entitats del poble. A les 12 h, a l’església parroquial, tritlleig general de 
campanes preconitzador de la Festa i despertador d’entusiasmes per la mateixa. Organització: 
Parròquia de Campdevànol. A les 16 h, a la carpa del carrer Puigmal, XIII Campionat de botifarra. 
Organització: Kol·lectiu Kampdevànol. Notes: Inscripcions al mateix dia a partir de les 15.30 h a la 
barra del Kol.lectiu. Preu per parella: 20 €. A les 16 h, a la plaça Clavé, cercavila pels carrers del poble 
amb els Geganters de Campdevànol i els Grallers i Geganters de Ribes de Freser. Organització: 
Geganters i Grallers de Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. A les 16.30 h, al camp de futbol 
de Campdevànol, partit de futbol primer equip del campionat de 2a catalana grup 1. Organització: 
Unió Esportiva Campdevànol. A les 16.30 i a les 18.15 h, al pavelló Mercè Guix, partits de senior 
femení i masculí. Club Bàsquet Campdevànol. Organització: Club Bàsquet Campdevànol. A les 18 h, 
plaça de la Dansa, animació Infantil a càrrec de Fefe i Companyia. Abans de l’animació, es farà 
entrega dels premis del XIII Concurs de Pintura Ràpida de Campdevànol “Coll i Bardolet”, del X 
Concurs de Dibuix Infantil, del III Concurs Floral de finestres i balcons, i del I Concurs de jardins. 
Organització: Associació de Pintors Coll i Bardolet, Escola Pirineu i Regidories de Cultura, Festes i 
Barris. De 18 a 20 h, a la plaça Anselm Clavé, votació de la Pubilla i l'Hereu de Campdevànol 2016. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Entitats del poble. A les 20 h, a l’església 
parroquial, missa de la vigília. Organitza: Parròquia de Campdevànol. A les 20.30 h, pels bars del 
poble amb la xaranga los Labradores, Correbars. Preu: 10€. Nota: El preu inclou una consumició de 
cervesa a cada un dels bars participants, got i obsequi. La venda de tiquets es farà a partir de les 
20.30 h, al mateix lloc de la convocatòria. No es vendran tiquets a menors de 18 anys. Organització: 
Comissió de Festes de Campdevànol. Col·laboració: Bar el Tut, Bar Alba, Cal Grill, Bar el Niu, Vila’s Bar, 
Cal Triana, Bar Diagonal i Kolectiu Kampdevanol. A les 23 h, Revetlla de Festa Major a la Plaça ’16. Ball 
de Festa Major amb el Duet Arritmics. La revetlla de Festa Major a la fresca amb el tradicional ball 
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d’envelat, a la plaça. Gratuït. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A partir de les 00 h, a la sala 
Diagonal, Almorratxa’t ’16. Concert amb Jukebox, Sfumatto i Ebri Knight. Gratuït. Organitza: 
Regidoria de Cultura i Festes. A partir de les 00 h, Nit de DJ’s. Lloc: Carpa del Carrer Puigmal. Gratuït. 
Organitza: Kol·lectiu Kampdevànol. Nota: Per més informació podeu consultar el programa d’actes 
del Kolectiu Kampdevànol. 

18 Festa Major la Gala 2016. A les 7 h, Cercavila amb els grallers de Campdevànol i xocolatada. Lloc de 
sortida: Sala Diagonal. Lloc de la xocolatada: Plaça de la Dansa. Gratuït. Organització: Grallers de 
Campdevànol, Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: La xocolatada és 
gentilesa de Vila’s Bar. De les 11 a les 13 h, a la plaça de la Dansa, Jocs de fusta tradicionals i de 
cucanya per la mainada. Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes. A les 11.30 h, a 
la parròquia de Sant Cristòfol, Missa solemne de Festa Major. Organitza: Parròquia de Campdevànol. 
A partir de les 12 h, al camp de futbol municipal, partits de Futbol Base de les Categories Alevins i 
Cadets de l'Escola de Futbol del Ripollès. Organització: Escola de Futbol del Ripollès. A les 12.30 h, 
acte de proclamació de la Pubilla i Hereu de Campdevànol 2016, i en acabar dues sardanes amb la 
Cobla la Flama de Farners, a la plaça Anselm Clavé. Organització: Regidoria de Tradicions. A les 19 h, a 
la sala Diagonal, concert de Festa Major i tot seguit, ball de vetlla amb la Venus Orquestra. Preu: 12€ 
Organització: Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes de Campdevànol.  

19 Festa Major la Gala 2016. A les 9 h, a l’església parroquial, missa en record pels nostres difunts. 
Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 12 h, Audició de sardanes, al barri de la Creu a càrrec 
de la Cobla Ciutat de Girona. A la mitja part, brindis i tradicional Fotografia de Festa Major. Lloc: Barri 
de la Creu. Organització: Comissió de Festes, Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Veïns del 
Barri de la Creu. A les 18 h, a la plaça de la Dansa, ballada de la Dansa de la Gala de Campdevànol, 
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, i a continuació 4 sardanes amb la cobla Ciutat de 
Girona. Organització: Balladors de la Gala i Regidoria de Patrimoni i Tradicions. A les 19.30 h, a la sala 
Diagonal, concert de Festa Major amb la Cobla Orquestra Selvatana. Preu: 6€ (veure notes per la 
compra d’entrades) Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes de Campdevànol. A 
les 23.30 h, Ball del confeti amb l'Orquestra Selvatana, la Loca Histeria i Dj OGT. Lloc: Sala Diagonal 
Preu: 5€ (inclou 1 bossa confeti) Organització: Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes de 
Campdevànol. 

20 Festa Major la Gala 2016. A les 17 h, a la plaça de la Dansa, festa de l’escuma per a petits i grans a 
càrrec de la Gresca.cat. Organització: Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes. A les 17 h, a 
la Residència, missa a la Residència Geriàtrica de Festa Major. Organització: Parròquia de 
Campdevànol. A les 19 h, Balls populars i de folk català amb Xarop de Canya. Lloc: Plaça de l’Església. 
Organització: Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes. A les 20.30 h, Sopar Popular de Fi de 
Festa: “Fideus, Xurros i Xocolata”. Lloc: Plaça de l’Església. Preu: 2 €. Organització: Comissió de Festes 
i Regidoria de Cultura i Festes de Campdevànol. A les 22 h, Màpping de la Gala a l’Església: “Un tomb 
per la nostra història” acàrrec de DePalol Produccions. Lloc: Plaça de l’Església. Organització: 
Comissió de Festes i Regidoria de Cultura i Festes de Campdevànol. 

25 A les 8 h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a la Capsacosta (sortida A) + 
Ogassa i Santigosa (sortida B). Esmorzar a Ogassa. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 
17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda a càrrec del Duet Giravolt. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal.  
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ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Exposició de Tapissos de l’escola de Tapissos Montserrat Font, a la Sala d’Exposicions del Centre Cívic 
la Confiança. Inauguració: Divendres 16 de setembre, a les 18.30 h. Horari d’obertura: de dissabte a 
diumenge de Festa Major,  de 12.00 h a 13.30 h, de 18.00h a 20.30h. Dilluns de 18.00h a 20.30h.  

• Obres del XIV Concurs de Pintura Ràpida Coll i Bardolet 2016 i del Concurs de Dibuix Infantil 2016, a 
la Sala Auditori del Centre Cívic la Confiança. Horari d’obertura: de dissabte a diumenge de Festa 
Major de 12.00h a 13.30h, de 18.00h a 20.30h. Dilluns de 18.00h a 20.30h. El dimarts de Festa Major 
de 18.00h a 20.00h. 

• Obres dels alumnes de l’Associació de Pintors Coll i Bardolet i Obres realitzades durant el curs 
2015-2016. Lloc: Biblioteca Municipal. Inauguració: Divendres 16 de setembre, a les 18.30h. Horari 
d’obertura: de dissabte a dilluns de Festa Major de 11.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h. El dimarts 
de Festa Major de 18.00h a 20.00h. 

• “Campdevànol, 10 concepcions pictòriques”. Una exposició que ens acosta a la interpretació pictòrica 
de diferents paisatges i escenes estrictament lligades a la vila de Campdevànol a través de la 
concepció plàstica de 10 artistes diferents històricament vinculats a la nostra vila, de diferents 
èpoques i de diferents estils. Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic la Confiança. Inauguració: 
Divendres dia 16 de setembre a les 19:00 hores. Horari d’obertura: dissabte i diumenge de Festa 
Major de 12:00 a 13:30 i de 18:00 a 20:30 hores, dilluns de 18:00 a 20:30 hores i dimarts de 18:00 a 
20.00 hores. 

• “La Gala en el temps. 120 anys de cartells de Festa Major”. Una exposició exterior ubicada als 
principals espais on transcorre la nostra Gala que ens proposa un viatge apassionant per la nostra 
Festa Major a través dels dissenys dels cartells de Festa Major que s’han concebut i han identificat la 
nostra Gala durant tots aquests anys. Una bona manera de recórrer la nostra història a través del 
disseny gràfic. Inauguració: Divendres dia 16 de setembre a les 19:30 hores. Exposició exterior. Visita 
lliure. 

 
                             CAMPRODON 
1 A les 9 h, Taller pràctic de fotografia de fauna salvatge alpina Vallter 2000. Més informació i 

inscripcions: www.phototrekking.cat o al 675601476. 
2 A les 9 h, Taller pràctic de fotografia de paisatge nocturn a Camprodon. Més informació i 

inscripcions: www.phototrekking.cat o al 675601476. 
3 A les 8 h, Isard Atac BBT: Sortida de Vallter 2000. Recorregut: Vallter 2000- Coll Roques Blanques-  

Prats de Molló- Espinavell- Camprodon. 
3  A les 10 h, Taller pràctic de fotografia de paisatge en una fageda a Camprodon. Més informació i 

inscripcions: www.phototrekking.cat o al 675601476. 
3 i 4 A les 18 h i 22 h, al Casal Camprodoní, Cinema: Grandes familias. 
4 A les 9 h, Taller pràctic de fotografia de llarga exposició a Setcases. Més informació i inscripcions: 

www.phototrekking.cat o al 675601476. 
4 A les 10 h, Trail de Coll d’Ares: Prats de Molló- Molló- Camprodon. Sortida des del Firal de Prats de 

Molló. Sortida de bus a les 8 h de l’estació de bus cap a Prats de Molló. 
4 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, Presentació del llibre “Bèstia, Bèstia” de Jordi Remolins. 
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8 A les 12 h, a la capella de la Mare de Déu del Roure, Missa. Tot seguit, vermut popular amenitzat pel 
grup musical Vora del Ter. A les 18 h, Rosari a la capella. 

10 A les 9 h, Gran campionat de golf a favor de l’oncolliga. 
10 A les 18 h, al Casal Camprodoní, Xerrada a càrrec de Emma Roca “Dones i esport”. 
10 i 11 A les 18 h i 22 h, al Casal Camprodoní, Cinema: Mi panaderia en Brooklyn.  
17 A les 18 h, al Casal Camprodoní, Xerrada a càrrec de Laia Sanz “Dones i esport”.  
17 i 18 A les 18 h i 22 h, al Casal Camprodoní, Cinema: Yo antes de ti. 
24 i 25 A les 18 h i 22 h, al Casal Camprodoní, Cinema: The program. 
 

VISITES GUIADES: 

• Dijous 1 de setembre, 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 12anys gratuït. Reserva a 
informacio@vallscatalanes.fr o +0034 468 839 949. Idioma: Català. Organitza: País d’Art i d’Història 
Transfrontener. 

• Visita guiada a Camprodon i Molló. El diumenge 4 de setembre, a les 10 h, sortida que permet fer 
una immersió a l’Edat Mitjana. Inclou una visita al castell de Rocabruna, fortalesa roquera amb 
elements defensius i residencials, l’església romànica rural de Sant Feliu de Rocabruna i la de Santa 
Cecília de Molló, amb curiositats i anècdotes. S'acaba fent un dinar medieval al restaurant Can Jordi 
d'Espinavell. Preu: Adults: 40 €/persona (INCLOU GUIATGES I DINAR). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 
44 - info@alt-ter.org. Places limitades: CAL FER RESERVA. L’activitat es realitzarà amb un mínim de 8 
persones. Organització: CEA Alt Ter: tel. 972 72 13 17 o bé www.alt-ter.org  

• Dijous 22 de setembre, a les 15 h, Visita guiada al poble de Camprodon. Punt de trobada: 
aparcament del poble. Preu: general 5€. Estudiants, aturats i joves: 2.50€. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a informacio@vallscatalanes.fr o +0034 468 839 949. Idioma: Francès. Organitza: País d’Art i 
d’Història Transfrontener. 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Del 1 al 11 de setembre, als matins de 10 a 13.30 h, rutes per la Vall de Camprodon i tardes de 17 a 
20.30 h, rutes per Camprodon Vila, ACTVC - Trenet turístic de la Vall de Camprodon.  

• 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). 
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                        GOMBRÈN 

2 Festa Major 2016. A partir de les 15 h, al camp de futbol, tirada al plat (entrenament). A les 17 h, a la 
plaça Coberta, II Cursa Infantil. A les 22 h, a la plaça Coberta, 26è Gran Quinto. A continuació, Pardos 
Cat’s (rumba).  

3 Festa Major 2016. A les 9 h, al pati de les Escoles, 10è campionat de petanca. A partir de les 9 h, al 
camp de futbol, tirada al plat local i final de lliga de caçadors. Repartiment de premis i dinar de Final 
de Lliga. De les 10 a les 13 h, activitats de quads per la mainada amb la col·laboració de Motor Club 
Campdevànol. A les 12 h, repicament de campanes. A les 17 h, a la plaça Coberta, espectacle infantil 
a càrrec de Disco Baby. A continuació, xeringada i festa de l’escuma. A les 23 h, espectacular correfoc 
amb els Diables de Piera. A les 00 h, a la plaça Coberta, gran ball amb el Grup Genions i a continuació, 
S’FUMATTO.  

4 Festa Major 2016. A les 10 h, missa solemne. A les 10 h, cercavila amb Cap Grossos a càrrec de la 
Principal de Berga. A les 11 h, a la plaça del Roser, parc infantil. A les 13 h, a la plaça del Roser, 
sardanes a càrrec de la Principal de Berga. A les 18 h, a la plaça del Roser, tradicional ballada de la 
dansa Gombrenesa per la Cobla Principal de Berga. A continuació, sardanes amb la mateixa Cobla. A 
les 19 h, a la plaça del Roser, concert-ball de vetlla amb el Grup Cafè Trio.  

5 Festa Major 2016. A les 9.30 h, missa en sufragi dels feligresos traspassats durant l’any. A les 11 h, a 
la plaça del Roser, jocs de cucanya. A les 18 h, a la plaça del Roser, ball Cerdà amb la cobla la Principal 
de Berga. A continuació, a la mateixa plaça, ballada de sardanes. A les 20 h, a la plaça Coberta, Mar i 
Muntanya amenitzada.  

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Divendres 23 i 30 de setembre de 2016, a les 18.30h, Sopar entre cérvols. Punt de trobada la plaça 
del Roser de Gombrèn. Descripció de l’activitat: Començarem fent una immersió sobre la vida 
d’aquests grans animals, els cérvols, per conèixer com i on viuen. Després agafarem forces fent un 
sopar a la casa de turisme rural La Canal, per després fer la sortida nocturna per provar de sentir els 
animals nocturns, entre ells, el cérvol.  Preu: 18,00€; De 5 a 12 anys: 8€.  Tel: 972 72 13 17 / 686 11 
33 44 - info@alt-ter.org. Places limitades: Cal fer reserva. Reserves abans de 24h i amb grup mínim. 
Organitzat per: CEA Alt Ter - 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

• Diumenge 25 de setembre de 2016, a les 11h, 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 i visita lliure al centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau de Sant Joan de 
les Abadesses. En el guiatge ens deixarem encisar per la història, els mites i les llegendes d’un dels 
personatges més coneguts del castell: el comte Arnau. Preu: 12.50€. Tel: 972721317/686113344 – 
info@alt-ter.org.  Organització: Alt Ter. Places limitades i cal fer reserva prèvia. Reserves abans de 24 
h i amb un grup mínim.  



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

 
                        _LLANARS 

17 A les 12 h, inauguració de l’exposició del 50è aniversari de les Escoles les Moreres de Llanars.  

23 Festa Major: A les 14 h, repic de campanes d’inici de Festa Major a càrrec del campaner. A la tarda, 
engalament de carrers. A les 18 h, a la plaça de l’Om, Taller infantil: confecció de capgrossos. A les 19 
h, a la sala de festes, Venda de samarretes de la Festa Major i del nou CD de sardanes que va 
enregistrar la Selvatana (inclou sarda de Llanars Festiu). A les 21.30 h, al passeig del Mn. Lluis 
Surinyach, Animació musical, focs artificials d’inici de Festa Major i cercavila  a càrrec de la 
Sinforosa. A les 22 h, sopar del jovent. A les 0.30 h, a la sala de festes, Discomòbil. 

24 A les 10 h, Visita del jurat al tots els carrers engalanats del poble. De les 12.30 a les 14 h i de les 17 h 
a les 21 h, exposició dels 50è aniversari de les escoles “Les Moreres”. De les 12 a les 14 h i de les 17 
a les 21 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, 2n cocurs-exposició de rams silvestres. A les 11 h, a 
l’església de St. Esteve, Celebració de l’Eucaristia, ofertori amb veneració als Sants Metges i 
processó. La Cobla Ginesenca acompanyarà cantant missa. A les 12 h, al balcó de l’Ajuntament, pregó 
de Festa major, a càrrec de Catalina Cañellas, Llanarenca de l’any 2015. a les 12.15 h, a la sala de 
plens de l’Ajuntament, presentació de l’escut oficial de Llanars. A les 12.45 h, a la plaça de l’Om, 
dues sardanes amb la Cobla Ginesenca. A les 16.30 h, a la sala de Festes, Espectacle d’animació 
infantil amb Jordi Tonietti. A les 16.45 h, a la pista poliesportiva, Partit de futbol infantil (fins a 12 
anys). A les 17.30 h, a la pista poliesportiva, Partit de futbol casats contra solters. A les 18 h, a la 
plaça de l’Om, Audició de sardanes amb la Cobla Tres Vents de la catalunya Nord. A les 00.00, a la 
sala de Festes, Gran Ball de nit amb l’orquestra Anònima i versions amb Mala Fama. 

25 Festa Major: A les 11 h, a l’Església de St. Esteve, Missa solemne, presidida pel Pare Josep Baquer, 
cantada amb acompanyament de l’organista Victòria Katsyuba. De les 12 a les 14 h i de les 17 a les 21 
h, a la sala de plens de l’Ajuntament, exposició dels 50è aniversari de les escoles “Les Moreres”. De 
les 12 a les 14 h i de les 17 a les 21 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, 2n cocurs-exposició de rams 
silvestres. A les 12 h, a les escales de l’Església, foto de grup de tots els Llanarencs i a la plaça de 
l’Om, Ball de la geganta Roser i capgrossos i concert de Gumbo Jass amb la música de New Orleans, 
amb vermut popular. A les 16.30 h, a la sala de Festes, Espectacle d’animació Infantil. A les 17 h, a la 
plaça de l’Om, Cinc sardanes, amb la Cobla La Principal de l’Escala. Tot seguit, a la plaça de l’Om, 
Danses tradicionals Catalanes amb els Dansaires de l’Om i l’Esbart dansaire convidat. A les 23.30 h, a 
la sala de festes, Gran concert de Festa Major i ball de nit amb la ParfillsOrquestra. Després del 
concert, es lliuraran els premis de l’engalament de carrers, i del concurs de rams silvestres i es 
proclamarà el “Llanarenc de l’any”. 

26 Festa Major: A partir de les 12 h, al camp de Ti, Arrossada. A les 16 h, al camp de Tir, Activitats 
variades d’entreteniment amb l’espectacle Xarivari Blues de la companyia “Circ Los”. A les 19 h, a la 
sala de festes, Ball de tarda amb Amadeu. 

27 Festa Major: A les 10 h, al camp de Tir, Esmorzar i tir al plat. Els tiradors han de disposar del 
corresponent permís. A les 16 h, a la plaça de l’Om, Torbada de dones per anar a caminar. A les 16 h, 
a la sala de Festes, Tradicional campionat de truc. Tot seguit, Ball de fi de Festa amb el músic 
Zdzislaw Grygus. 
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                                   LES LLOSSES 

3 Festa Major de Sovelles. A les 10 h, caminada popular de Ripoll a Sovelles. Sortida des de Ca n 
Villaura. A les 23 h, retorn “De Pardos Cat’s” amb Dancing in the Sovelles Nigth.  

4 Festa Major de Sovelles. A les 13 h, missa de Festa Major i tot seguit, vermut i rifa. A les 18 h, a la 
tarda, ball amb Francesc Músic.  

10 Festa Major de les Llosses. A les 22.30 h, havaneres i ball amb el conjunt “Si Fa Sol”, al restaurant can 
Dachs. 

11 Festa Major de les Llosses. A les 13 h, missa de Festa Major, vermut i rifa.  
18 Festa Major de Palmerola. A les 13 h, missa de Festa Major i vermut.  
 
                             MOLLÓ 

4 Sortida a les 10 h, a la plaça del Firal de Prats de Molló, Cursa Transfronterera de Coll d’Ares (De 
Prats de Molló a Camprodon).  Cursa running entre Prats de Molló i Camprodon (25 km i 1.500 
metres de desnivell). Arribada a Camprodon. Més informació: Oficina de Turisme de la Vall de 
Camprodon 972.74.09.36 o Ajuntament de Molló 972.74.03.87. 

10 Fira de la Trumfa: (actes provisionals). A partir de les 10 h, i durant tot el dia, a la plaça Major i 
carrers adjacents: Fira de la Trumfa de Molló. Venda de Trumfa de la Vall de Camprodon, així com 
d'altres productes artesanals i locals (embotits, formatges, bolets,...). A les 11 h, a la plaça Major: 
Taller de cuina amb trumfes per a la mainada. Activitat gratuïta destinada als menors de 14 anys. A 
les 11.30 h, i fins a exhaurir existències, a la plaça Major: degustació de la trumfa, a càrrec dels 
restaurants del municipi (Can Calitxó, El Costabona, L'Enclusa, Can Bertran, Can Jordi, Les Planes i 
Panoramix). Cada degustació costa 1 euro. Es poden comprar els tiquets de degustació el mateix dia 
de la fira. A les 13 h, a la plaça Major: Concurs “El teu pes en trumfes”. Aconsegueix els mateixos 
quilos de l’autèntica trumfa de Molló segons el teu pes, obsequi de la Cooperativa Ramadera de 
Molló. A les 15 h, davant de l’Ajuntament de Molló: Visita Guiada “L’Església de Santa Cecília i Molló, 
una vila de muntanya al cor dels pirineus”. Preu: general 5 €. Estudiants, aturats i joves: 2,50 €. 
Menys de 12 anys gratuït. Reserva a informacio@vallscatalanes.fr o +0033 468 839 949.  A les 17 h, a 
la plaça Major: VIII Campionat Local de pelar trumfes. Inscripcions 5 minuts abans del concurs. A les 
22 h, a la sala Polivalent: Concert de música tradicional de la Vall d’Aran i Occitània, amb el grup amb 
el grup Sarabat. 

10 A les 22 h, a la sala Polivalent, Festival de música de la Vall de Camprodon. Concert de música 
tradicional de la Vall d’Aran i Occitània amb el grup Sarabat. 

 
ALTRES ACTIVITATS: 

• Dissabte 10 de setembre, a les 15 h, davant de l’Ajuntament de Molló: Visita Guiada “L’Església de 
Santa Cecília i Molló, una vila de muntanya al cor dels pirineus”. Preu: general 5 €. Estudiants, aturats 
i joves: 2,50 €. 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. 
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• Visita guiada a Camprodon i Molló. El diumenge 4 de setembre, a les 10 h, sortida que permet fer 
una immersió a l’Edat Mitjana. Inclou una visita al castell de Rocabruna, fortalesa roquera amb 
elements defensius i residencials, l’església romànica rural de Sant Feliu de Rocabruna i la de Santa 
Cecília de Molló, amb curiositats i anècdotes. S'acaba fent un dinar medieval al restaurant Can Jordi 
d'Espinavell. Preu: Adults: 40 €/persona (INCLOU GUIATGES I DINAR). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 
44 - info@alt-ter.org. Places limitades: CAL FER RESERVA. L’activitat es realitzarà amb un mínim de 8 
persones. Organització: CEA Alt Ter: tel. 972 72 13 17 o bé www.alt-ter.org  

 
                                      PLANOLES 

Les activitats es publicaran a partir del 6 de setembre. 
 
                                           QUERALBS 

3-4 Cursa per etapes: “Pyrenees Stage Run”. 
10 Festa Major de Serrat. A les 23 h, ball amb el Trio Maracaibo. A les 00.02 h, Dj Franxo.  
11 Festa Major de Serrat. A les 12 h, missa solemne. A les 17 h, jocs de cucanya.  

 
ALTRES ACTIVITATS: 
• Del dia 23 d’agost al 11 de setembre, exposició de pintura Ibarz. “Queralbs carrers i paisatges”. 
 

VALL DE NÚRIA 

1 Festa de Sant Gil.  A les 9h, davant de l’ermita de Sant Gil, esmorzar amb coca i fuet.  A les 10h 
cercavila amb Xanquers. A les 10.30h sardanes. A les 12h, a l’ermita de Sant Gil, missa solemne i 
processó dels pastors. A les 16h, exhibició de gossos d’atura. 

4 Concert d'Orgue al Santuari. El santuari de la Mare de Déu de Núria acollirà un recital a càrrec de 
Maria Josep Rúbies i Olga Farrando. 

8 Diada de la Mare de Deu de Núria. 
11 Disco familiar al Cau de les Marmotes. 

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

 

                             RIBES DE FRESER 

3 A les 19h, al Cinema Catalunya, La semilla del diablo. Cinema clàssic. Ressopó de col·laboració. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

4 Durant tot el dia Concurs gossos d’atura. 
4 Diada del soci i simpatitzant de la sardana. A les 12h,  missa solemne. A les 14h,  al Catalunya Park 

hotel, gran dinar. A les 17h, a la plaça del mercat,  ½ audició amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 
18.30h, al teatre, concert a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. 

10 Actes per celebrar la Diada de Catalunya. Al vespre baixada de torxes i actes commemoratius. 
17 Durant tot el dia, a la plaça del mercat, activitats per a la Gran Recaptació d’aliments. Organització: 

Bombers Voluntaris de Ribes de Freser. 
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17 A les 19h, al Cinema Catalunya, La chica danesa. VOSE. Contemporanis imprescindibles. 
Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

18 A les 17h, al Cinema Catalunya, La chica danesa. Versió doblada. Contemporanis imprescindibles. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• XV Concurs de fotografia de la Vall de Ribes. Bases 2017: veure tríptic. Caldrà lliurar les obres  
(únicament les fotomobils) a la següent adreça de correu electrònic: jemoca1957@gmail.com La 
inscripció és gratuïta. Les obres degudament protegides i lliures de despeses s’hauran 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. 

  
                               RIPOLL 

1 A les 19 h, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: 
“Guarir” amb plantes remeieres, recull de les Àvies Remeieres. Organització: Associació Pedra Tosca 
i Ajuntament de Ripoll.  

2 i 3 A les 21 h, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, “Tulipes brodades” (Den 
Starkare) d’August Strindberg, traducció de J. Palau i Fabre, teatre independent, direcció de Jacint 
Sala. Entrada gratuïta. Aforament de 25 persones, cal recollir entrada prèviament a la Biblioteca. 
Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

4 A la plaça de l’Ajuntament, Ripiganda de tardor – la botiga al carrer. Organització: Unió de Botiguers 
de Ripoll.  

4 Durant els diumenges del mes de setembre, a les 10 h, a la zona verda de “Cal Déu”, sessió pràctica 
de Tai-Chi i Chi-kung. Organització: Ref. Raül Verdaguer.  

4 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb David de Vic. Organització: Amics del Ball.  
8 A les 18 h, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, conferència inaugural 

d’obertura del curs escolar: “Aprenentatge emocional i neurociència”, a càrrec d’Anna Carpena. 
Organització: Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès.  

9 A les 19 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, inauguració de l’exposició: “Capelletes d’aplegador. La 
devoció transhumanat”. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll. 

11 Diada Nacional de Catalunya. Al matí, acte institucional i ofrena floral a la tomba del Comte Guifré, al 
Monestir de Santa Maria. Seguidament, sardanes amb la cobla Rossinyolets, a la plaça de 
l’Ajuntament.  

11 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Duet Giravolt. Organització: Amics del Ball.   
18 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Raül. Organització: Amics del Ball. 
22 Activitats en el marc de la setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2016. A les 18 h, a la sala Josep 

Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, l’hora del conte: “La carretera bona” a càrrec de Joan 
Donis, agent del cos de la Policia Local de Ripoll.  

23 Activitats en el marc de la setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2016. Al matí, caminada: 
“Envelliment Actiu”. A les 17.30 h, sortida de davant de la Biblioteca, pedalada 2016.  
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24 Activitats en el marc de la setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2016. Gimcana “Ripoll, 
accessible per a tots” i circuït monocicles gratuït.  

24 A la plaça de la Lira, Fira del Disc. Organització: Firadisc.  
25 Activitats en el marc de la setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2016. Festa sobre rodes: 

concentració a les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament.  
25 Al matí, a Sant Miquel de la Roqueta, Festa de Sant Miquel de la Roqueta: sardanes amb la cobla 

Ripollès. Organització: AV barri i Agrupació Sardanista.  
25 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Enric el vocalista. Organització: Amics del Ball.  
30 A les 19.30 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, “Cinema – literatura – 

gastronomia”.  Comentari del llibre i pel·lícula: “El Decameró” . A continuació, sopar típic italià. Cal 
inscripció prèvia a la Biblioteca Lambert Mata. Tel: 972 70 07 11, o bé biblioteca@ajripoll.cat abans 
del dia 26 de setembre. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  

30 A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de Cine Club: “Fatima”. Organització: Cine Club ARIC.  
 
 

VISITES GUIADES:  

• Tots els diumenges, a les 11.30 h, visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre d’Interpretació per 
descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant visita a l’emblemàtic Monestir 
de Ripoll. Preu: 8€. Especial diada . També es realitzarà la visita guiada el dissabte 12 de setembre a 
les 11.30h. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.  

• Visites guiades, els dies 4 i 18 de setembre, a les 11 h, a la farga Palau.  

• Visites guiades, els dies 10 i 24, a les 16.30 h, a Scriptorium.  
 
EXPOSICIONS: 

• Tallers i cursos de tècniques artístiques. Informació i inscripcions a ajuntament de Ripoll. Tel: 972 71 
41 42.  

• Activitats esportives curs 2016 – 2017. Informació i inscripcions a la piscina municipal. Tel: 972 70 23 
51. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

• Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. De l’1 al 5 de setembre (per Internet), pre inscripcions per al curs 
2016-2017. Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Direcció: carretera Barcelona, 
57 17500 – Ripoll.  

• Escola d’Adults. Ensenyaments inicials i bàsics, graduat ESO, prova d’accés a Grau Mitjà. Més 
informació: 972 71 56 28 o bé al correu electrònicafa.ripoll@gmail.com 

• Exposició de pintura i ceràmica d’Esther Guillén del Taller d’Art de Santa Pau. Lloc: sala Josep Mara 
Anglada i vestíbul Biblioteca Lambert Mata.  

• Exposició, al Museu Etnogràfic, “Capelletes d’aplegador. La devoció transhumant”.  
 

  
 
                          __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 
2 Festa Major: Des del dia 2 fins al dia 9, Novena al Santíssim Misteri. A les 19.10 h, Rés del Rosari. 

 A les 19.30 h Missa i cant dels goigs. 
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3 Festa Major: A les 12 h, al palau de l’Abadia, Inauguració de l’exposició un tomb per la vila vella del 
santjoaní Francesc Anglada. A les 18 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba, Presentació del monogràfic de 
la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses: Anem de botigues. Una aproximació al petit comerç 
Sanjoaní amb textos de Josep Garriga Vergés. A les 24 h, a l’escorxador, Discomòbil. Organització: 
Protecció Civil. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

8 Festa Major: A les 20 h, al pavelló municipal, Sorteig de les Llotges. 
9 Festa Major: A les 22 h, al Teatre Centre, representació de l’espectacle Temps, de Teatre de 

Guerrilla, dirigida i protagonitzada per Quim Masferrer. Entrades anticipades: 15 € (Oficina de 
Turisme – Palau de l’Abadia / Tel. 972 720 599).  A taquilla – 20 €. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. A les 23.30 h, Correfoc amb Les Diablesses de Sant Joan acompanyats de 
Batutaga. Concentració al passeig Comte Guifré. Organització: Diables de Sant Joan – Diabladesses. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  A les 24 h, a la plaça Major, Entrevoltes 
2016 amb els concerts dels grups: Ojo de buen cubero, Bonobos i Dalton Bang. Organització: Jovent 
Actiu Santjoaní (JAS). Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

10 Festa Major: A les 8.30 h, al passeig Comte Guifré, Panxus Fortus. Bicicletada de pes per a persones 
de més de 90 quilos. Les persones que pesin menys, cal que portin una motxilla. A les 8 h, es 
procedirà a pesar els participants. Inscripcions: Calçats Nogué. Organització: Grup Bicicleta de 
Muntanya (GBM). Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Comissió de Festes. De 
10 a 14 h, A l’Ecomuseu El Molí Petit, Jornada de portes obertes. Entrada gratuïta. Organització: CEA 
- Alt Ter. A les 10 h, al Camp Municipal d’Esports, Partit de futbol amistós d’infantils: FEC 
Abadessenc-– FC Santjoanenc. A les 11.30 h, al Camp Municipal d’Esports, Partit de futbol amistós de 
cadets: FEC Abadessenc-– FC Santjoanenc. A les 11 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de la XX 
Exposició de bonsais i pre-bonsais locals i comarcals. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Assessoria Valls i Baldrich i Bartrina-Carbó 
Associats. A les 13 h, al Camp Municipal d’Esports, Partit de futbol amistós de Juvenils: CE 
Abadessenc– CF Torelló. A les 14 h, Repicament general de campanes. A les 20 h, Missa de vigília.A 
les 15 h, al camp de la Cotolla, Tirada social al plat. Organització: societat de Caça El Pirineu. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 16 h,  al Camp Municipal d’Esports, 1r 
Trofeu “Barra Jove”: Partit de Futbol se segona catalana: CE Abadessenc– CF Palafrugell. A les 16 h, A 
la plaça de l’Estació, Trobada de gegants. Els gegants de Sant Joan, la Isaura i en Gentil, faran la 
cercavila fins a la plaça Major, acompanyats dels gegants i de les colles geganteres convidades de: 
Navàs, La Cellera de Ter, Figueres, Lloret de Mar, Peralada, Molins de Rei, Sant Miquel (Olot), Sant 
Joan Despí i el Prat de Llobregat. Organització: Geganters de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. A les 18 h, a la plaça Major, Discobaby i Escuma. A les 18.30 h, al Camp 
Municipal d’Esports, Partit de futbol amistós: CE Abadessenc B– AEC Manlleu B. A les 21.30 h, a la 
Fundació Emma, s’iniciarà el Passant de Festa Major fins a la plaça de l’Abadia i claustre del 
Monestir, des d’on es podran escoltar les Tradicionals serenates amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. 
A continuació, a la plaça Major, Audició de Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 23.30 
h, al pavelló municipal, Ball amb els grups Duo Sharazan, Hora del joglar i orquestra Maribel. Preu: 10 
€. Inclou una consumició fins a les 2 h. 

11 Festa Major: 10 h, a la plaça Major, les autoritats precedides pels gegants i la cobla La Flama de 
Farners s’encaminaran cap al Monestir per a assistir a l’Ofici Solemne. Durant l’ofici, la tenora tocarà 
un pas del Ball dels Pabordes. Tot seguit, al claustre del Monestir, Ofrena floral a la Corona del Comte 
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Guifré, fundador del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i de la dinastia nacional catalana. 
Solemnitat del Santíssim Misteri (El Monestir restarà tancat de les dues a les quatre de la tarda). A 
les 10.30 h, Ofici Solemne, presidit pel Bisbe de Vic, Romà Casanova i Casanova, amb motiu del 
centenari de la mort del Bisbe Torras i Bages. A l’ofertori es ballaran uns compassos del Ball dels 
Pabordes. Acabada la Missa es farà l’exposició de la Sagrada Eucaristia al front del Crist. La Sagrada 
Forma podrà ser adorada pels fidels durant tot el dia. A les 11.30 h, al Camp Municipal d’Esports, 
Partit de futbol de veterans. A les 11.45 h, a la plaça Major, la cobla La Flama de Farners interpretarà 
la Sardana d’Honor,  dedicada a Josep Hernández. A les 12.30 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes 
amb la cobla La Flama de Farners. A les 16 h, des de la plaça Major, els Pabordes acompanyats del 
delegat de l’autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar les Pabordesses als seus respectius 
domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A les 17 h,  a la plaça Major, Ball dels Pabordes amb la cobla 
La Flama de Farners. A les 18 h,  al passeig Comte Guifré, Audició de sardanes amb la cobla Tres 
vents i la cobla La Flama de Farners. A les 20  h, Solemne Vetlla al Santíssim Misteri. Benedicció 
eucarística i cant dels goigs. El Monestir restarà tancat de les quatre a les sis de la tarda. A les 22.30 
h, al pavelló municipal, Ball amb Leo i Rosamari, Moonlight, DJ Nomada(Alguer Miquel) i DJ OGT. 
Entrada: 5 €.  

12 Festa Major:  A les 11 h, Missa de la Mare de Déu, Santa Maria la Blanca. A les 11 h, a la Fundació 
Emma, Concert a càrrec del grup Els amics de la cançó. Organització: Fundació Emma. A les 12 h, a 
l’avinguda Comte Guifré, carrer Ramon d’Urg i plaça Anselm Clavé, Sardanes amb la cobla Montgrins. 
Tot seguit, a l’església de Sant Pol, Concert de sardanes i música de cobla amb la cobla Montgrins. A 
les 16.30 h, al pavelló municipal, Concert de Festa Major, a càrrec de l’orquestra Montgrins. Entrada: 
5€. A les 18.30 h,  al passeig Comte Guifré, Audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A les 
21.30 h, des de la plaça Major, els Pabordes acompanyats del delegat de l’autoritat i precedits per la 
cobla, aniran a buscar les Pabordesses als seus respectius domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A 
les 22.30 h, a la plaça Major, Ball de les Pabordes amb la cobla Montgrins. Tot seguit, la sardana: 50è 
Aniversari del Ball dels Pabordes Martirià Font. A les 22.30 h,  al pavelló municipal, Ball amb Notes 
d’Or i les orquestres Montgrins o Montecarlo. Entrada: 5 €. A les cinc de la matinada, pels principals 
carrers de la vila, Diana Florejada amb la Xaranga Damm-er. Tot seguit, també al pavelló, Ball del 
pijama amb l’orquestra Montecarlo. Xocolata i coca per a tothom.   

13 Festa Major:  A les 10.30 h,  Missa pels difunts de la parròquia que han mort al llarg de l’any. A les 
11.00 h A la Fundació Emma, Concert a càrrec del Grup de Playback del Casal de la Gent Gran de 
Torelló. Organització: Fundació Emma. A les 12 h, a la plaça Major, plaça de l'Abadia, avinguda Comte 
Guifré, plaça de l’Escultor Pujol, carrer Ramon d'Urg i plaça Pompeu Fabra, Audició de sardanes amb 
la cobla La principal d’Olot. A les 13 h,  a la Font del Covilar, Dinar popular. Hi haurà inflables per als 
més menuts.  Preu: 10 €. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia, fins el dilluns 12 de 
setembre. A continuació, a la Font del Covilar, Sardanes amb la cobla Principal d’Olot. A les 17.30 h, 
davant del Camp Municipal d’Esports, concentració dels participants a la bogeria i Festa de l’Escuma. 
A les 19 h, al Camp Municipal d'Esports, inici de la Bogeria amenitzada per la Xaranga Damm-er. 
Després, a la plaça Major, Sarda llarga amb la cobla Principal d’Olot. A les  21.30 h, al Pont Vell, Focs 
artificials a càrrec de Pirotècnia Sant Roc. 

17 A les 17.30 h, a l’Absis del Monestir, Cursa infantil TAGA 2040 Evo. . Organització: Unió Excursionista 
de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
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18 A les 9 h, al passeig Comte Guifré, XVII  Cursa d’alta muntanya Taga 2040 Evo. Organització: Unió 
Excursionista de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

24 A partir de les 10 h, a la plaça Major, Festa del Grito: A partir de les 10 h, Parades artesanes de 
productes mexicans. A les 11 h, al Camp Municipal d'Esports, Partit amistós de futbol entre mexicans 
i santjoanins. A les 11 h, a la plaça Major, Taller infantil de dibuix Mexicà a càrrec del Grup d'Esplai 
Somnis i trencament de pinyates. A les 12 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, Acte de cessió de 
l’obra de Rafael Rabec “Ciudad imaginaria” a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 13 h, 
al palau de l'Abadia, Actuació de la soprano Lucía Salas, emmarcada dins el centenari del naixement 
de Salvador Moreno Manzano. A les 16 h, a la plaça Major, Trencament de pinyates. A les 16.30 h, a 
la plaça Major, Los franchutes de la Sierra i ballet México baila. A les 19 h, Grito de la Independència, 
a càrrec de l'Hble. Sr. Fidel Herrera Beltrán, Cònsol Titular del Consolat de Mèxic a Barcelona. 
Seguidament, Himne nacional de Mèxic amb l’acompanyament de la Coral del Casal Jaume Nunó i la 
Sardana un Santjoaní a Mèxic del Sr. Ramon Oliveras. A les  
19.30 h, Mariachi imperial elegància mexicana. Altres activitats: A les 17 h, al cementiri, Acte de 
remembrança de la figura de Salvador Moreno Manzano. A les 17.30 h, a l'Auditori Jaume Nunó, 
Conferència Mèxic i Catalunya, països d'acollida de refugiats de guerra, a càrrec d'Anna Surra, 
refugiada i diputada d'ERC al Congrés Espanyol. Organització: Secció Local ERC. Totes les activitats 
són gratuïtes. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Consolat 
General de Mèxic a Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Girona, Galeria Rafael Rabec, amb el suport de: Casa Amèrica, Mexcat i  Coronita.  

24 De 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h, a l’Escola Mestre Andreu, Donació de Sang. Organització: 
Agrupació de Donants de Sang. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

25 De les 6 a les 14 h, a la Coromina del Bac, Mercat del trasto. Organització: Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses.  

25 A la Coromina del barc, Cavallera enduroxtrem-Campionat de Catalunya d’Enduro BTT. Més 
informació i inscripcions a www.bikeabadesses.com. Organització: Club Ciclista Bike Abadesses.  

 

VISITES GUIADES: 

• Tots els dissabtes, les 16.30 h, visita guiada 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). Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i 
Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Organització: 
Terra de Comtes i Abats. Preu: 8€/pax. Visita guiada amb descompte del 15% amb els tiquets de la 
campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer reserva (el taller només es farà si hi ha reserva de 
mínim 4 adults amb 24h d'antelació). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – CEA Alt Ter – www-alt-
ter.org / info@alt-ter.org. 

• Dissabte 19, a les 11h. Visita guiada: El Molí Petit, un molí per fer pa . Punt de trobada El Molí Petit, 
Sant Joan de les Abadesses. Descripció de l'activitat: El Molí Petit va ser el molí fariner de les 
abadesses, amb el que obtenien la farina per a fer el pa al monestir. Coneixerem les parts del molí, el 
seu funcionament i com era la vida del moliner. La visita es completa amb un audiovisual i un taller 
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per fer pa. Preu: 8,00€; De 5 a 12 anys: 4€. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. 
Organitzat per : CEA Alt Ter - 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

 

EXPOSICIONS: 

• Del 30 de juliol al 23 d’octubre, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenges de 10 a 14 h, a l Espai Art 
l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Equívocs intel·ligents de Josep Uclés. Organització: Regidoria 
de Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Del 3 de setembre al 2 d’octubre, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenges de 10 a 14 h, al Palau de 
l’Abadia, Exposició Un tomb per la Vila Vella de Francesc Anglada. Organització: Regidoria de Cultura 
de Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Dissabte 10 de setembre, a les 11 h, inauguració i del 10 al 12 de setembre d’11 a 14 h i de 17 h a 20 
h, al Palau de l’Abadia, XX exposició de Bonsais i pre-bonsais locals i comarcals . Organització: Bonsai 
Associació Santjoanina. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Des del dia 5 fins al dia 12 de setembre. Festa Major. Actes litúrgics. Novena al Santíssim Misteri, a 
les 19.10h Rés del Rosari i a les 19.30h Missa i cant dels goigs.  

 

                      SANT PAU DE SEGÚRIES 

2 Festa Major: A les 16 h, a l’Església Vella, la Rectoria: Repicada de campanes anunciant el 
començament de la Festa amb l’hereu i la pubilla. A les 16.30 h, a la plaça Generalitat: Espectacle 
infantil amb Màgic Raül. A les 19.30 h, Pregó de Festa Major amb l’hereu i la pubilla. Seguidament 
nova edició de la Fira a la Fresca amb degustació de tastets i cerveses artesanes a 2€. A les 23.30 h, 
Gimcana Nocturna (+ 16 anys). Sortida des del Pavelló.  

3 Festa Major: A les 8.30 h, IX Caminada Popular amb guiatge gentilesa del Consorci del Ter. A partir 
de les 9 h, i durant tot el dia, a Coll Salarca, Tir al Plat Local i General. A les 12 h, al pavelló 
poliesportiu, Básquet 3X3 mixt. Inscripcions al mateix lloc. A les 16 h, Campionat popular de 
Butifarra. A les 17 h, Gimcana familiar (Inici a la Plaça Generalitat). A les 18 h, a la plaça Estabanell, 
Audició de Cardanes amb la cobla Osona. A les 19.30 h, a la plaça Estabanell, Castellers de Figueres. 
A les 20 h, Missa Vespertina. A les 23.30 h, al pavelló municipal, Concert a càrrec de la banda del 
coche rojo. Seguidament Discomòbil amb Adrià Ortega (DJ dels 40 principals). (Hi haurà el bus Anem 
de Festa, consultar horaris). 

4 Festa major: A les 11.30 h, a la plaça Major, Cercavila amb la Cobla Genisenca amb el gegant Pau i els 
capgrossos de la ZER, gentilesa de l’AMPA de l’escola Els Pinets, fins a l’Església Parroquial Nou 
Temple per a l’Ofici Solmene a les 12 h. En acabar, a la plaça de la Generalitat, ens oferiran 3 
sardanes. A les 17.30 h, a la plaça Generalitat, Audició de sardanes amb la Cobla Genisenca. A les 19 
h, al pavelló municipal: Concert de Góspel amb Tastet de Góspel. En acabar, a la plaça de l’Era: sopar 
de pinxos (1 pinxo a 2€ / 3 pinxos a 5€). A les 22.30 h, al pavelló municipal: Ball de Festa Major 
amenitzat per Genions. Seguidament Concert amb Miquel del Roig i discomòbil i a la mitja part, 
Elecció de la pubilla i l’hereu 2016.  

5 Festa Major: De 10 h, a 14 h, al pati de les escoles: Parc infantil (inflables i un taller de maquillatge). 
A les 11 h, al polígon industrial El Mariner, Cursa d’habilitats amb cotxe. A les 12 h, Missa en sufragi 
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dels difunts. A partir de les 14 h,  al pavelló municipal: Dinar popular. Cal portar-se els coberts i estris 
que es creguin convenients. Venda de tiquets: Farmàcia Traveria fins l’1 de setembre al vespre. El 
pavelló obrirà les portes a les 13.30 h. Preu adult: 15€ / Preu menors de 12 anys: 10€. Seguidament, 
Jocs de cucanya per a totes les edats i ball amb Joan i Anna En acabar, cercavila i ball de la maniera 
amb Tukantú batucada i festa de l’escuma a la plaça Generalitat. A les 21 h, des del pati de les 
escoles: Castell de Focs artifcials a càrrec de Pirotècnia Igual. A les 22.30 h, al pavelló municipal: 
Espectacle de “cuixa i pernil!” amb les actuacions de: Ballet Glamour, Ramón l’humorista, Mag Fèlix 
Brunet i la vedet Tania Celaya. Preu entrada: 10€ 

9 A les 21 h, a l'Església Parroquial, Concert de cant i piano (Àries d'òpera i sarsueles).  
 
 
                                          SETCASES 

3 Cursa de BTT Isard Atac.  
3 A les 17 h, XV Trobada d’acordionistes i músics sense solfa.  
10 A les 16 h, a l’aparcament de l’entrada del poble, visita guiada a Setcases. Preu: 5€. Idioma: Català. 

Cal reserva prèvia al País d’Art i d’Història Transfronterer.  
17 XIV Fira del Bolet. Parades, tallers, recerca de bolets, inflables gratuïts i menú del bolet. A les 19 h, a 

la sala dels Estudis, concert de Glòria Garcés Trio.  
18 XIV Fira del Bolet. Parades, tallers, recerca de bolets i menú del bolet. 
29 i 30 Festa Major de Setcases. Per a més informació: consultar cartells de carrer o bé pàgina web de 

l’ajuntament.  
                                          TOSES 
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.  

 

LA MOLINA 

3 i 4 Volta a la Cerdanya Ultrafons. 
17  Super DH Challenge a La Molina Bike Park 
23 Del 23 al 25, Ultra Pirineu 
24 i 25 Fira de Santa Tecla de Berga 

 

                                                       VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

4 A les 19 h, a la sala Polivalent, Teatre: “No em toquis la flor”, a càrrec del grup de teatre local Milany.   
Preu: 3€. Places limitades. Organització: Grup de teatre Milany. 
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18 Sortides a les 9 h, Bike Milany, prova de btt no competitiva amb dos recorreguts (40 km i 31km).  
Inscripcions i més informació: www.bikemilany.com. Organització: Smarfan. Col·laboració de 

l’Ajuntament i Comissió de Festes. 
18  XXXII Homenatge a la Gent Gran, a les 13.30 h, celebració de la missa a l’església de la Salut. A les 14 

h, dinar a can Polla. Organització: Associació de Gent Gran de Vallfogona i Ajuntament. 

23 A les 21 h, al restaurant can Polla, Teatre: “Tulipes Brodades”, a càrrec del grup “La Fogona”. Places 
limitades. Entrada gratuïta però cal recollir-la prèviament a l’Ajuntament. Organització: Ajuntament 
de Vallfogona, can Polla i grup de teatre La Fogona.  

 

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 

1 A les 15 h, al poble de la Roca, visita guiada. Punt de trobada: aparcament del poble. Preu general: 
5€. Estudiants, aturats i joves: 2,5 €. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a: 
informacio@vallscatalanes.org o 0033 (0 ) 677580349. Idioma: Francès. Organització: País d’Art i 
d’Història Transfronterer. Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

12 Festa Major de la Roca. A les 12 h, missa. A les 14 h, arrossada popular. Cal portar plat, got i coberts. 
I tot seguit, ball amb el trio “Què tal”. Venda anticipada de tiquets fins el dia 9 de setembre, al 
restaurant can Pei i al forn de pa de can Xic. Organització: Veïns de la Roca i Ajuntament de Vilallonga 
de Ter.  

17 2a Festa – Homenatge a la Gent Gran del municipi. A les 12.30 h, a l’església de Sant Martí de 
Vilallonga de Ter, missa. A la sortida, fotografia de família. A les 14 h, a la Cooperativa, dinar i 
seguidament, concert i ball.  

 * Tots els actes estan oberts a tothom que vulguin venir. S’haurà d’abonar el preu del dinar: 24€ per 

persona. Hi haurà: aperitiu de recepció, tronc de lluç amb musclos a la marinera, rodó de vedella al 

forn amb verdures i bolets i pastís de germanor, pa, vi , cafè i cava. Cal confirmar l’assistència i recollir 

el tiquet a l’ajuntament de Vilallonga de Ter, de 9 a 14 h, abans del dia 5 de setembre. Els 

homenatjats tenen el dinar gratuït. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
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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 19.30h. 


