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CAMPDEVÀNOL 
 
3-10 Col·lectiva 2013 – Navarra. Organització: Grup Excursionista de Campdevànol.  
3 A les 22 h, a la sala Diagonal, VI edició dels Monòlegs amb Álex Clavero. Entrada: 2€ 

(donatiu 1€ a l’Oncotrail). 
4 A la tarda, a la sala Diagonal, ball, a càrrec de Sebastià . Organització: Sala Diagonal.  
10 A les 22 h, a la sala Diagonal. VI edició dels Monòlegs amb Ramon Tartas. Entrada: 2€ 

(donatiu 1€ a l’Oncotrail). 
11 A la tarda, a la sala Diagonal, ball, a càrrec de Josep Bardulet. Organització: Sala Diagonal.  
17 A les 22 h, a la sala Diagonal, VI edició dels Monòlegs amb Gabriel Córdova. Entrada: 2€ 

(donatiu 1€ a l’Oncotrail). 
18 A la tarda, a la sala Diagonal, ball, a càrrec de Disco. Organització: sala Diagonal.  
24 Festa del barri de l’Estació. Organització: Associació de Veïns del Barri de l’Estació.  
25 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Raül. Organització: Sala Diagonal.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol. 
• Tots els divendres d’agost, de les 10 a les 12 h, visita guiada: “Els misteris dels sants 

Cristòfols”. Punt de trobada: plaça Clavé (davant de l’Ajuntament). Visita on es convida a resoldre 
l’enigma dels tres sants Cristòfol. Descoberta. Preu: 8€; menors de 12 anys, gratuïta. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració adherits. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-
ter.org  

 
CAMPELLES 
 
4 Sortida a les 8 h, IX Caminada popular. Ruta 1: Campelles – La Covil – Pla de Prats. Sortida a 

les 9 h, ruta 2: Campelles – Pla de Prats.  
5-7 IX Jornades científiques: les fronteres de la ciència, coordinat per Carles Sanchiz. Per a 

més informació: Casal Sant Martí. Tel. 972 727 288 o bé csm@spdd.org  
10 A les 22 h, a la sala de l’Ajuntament, espectacle de rigorosa estrena: Molière la balla. 

Aquest espectacle recupera alguns balls del barroc, avui quasi perduts, i els combina amb 
hilarants fragments de les obres més divertides del gran còmic. Ell va morir a l’escenari mentre el 
públic es petava de riure, però aquí es demostra que el mestre continua ben viu, que Molière “la 
balla”, encara.  

12-14  IV Jornades d’estudis sobre l’home: sobre la saviesa i la intel·ligència humana, 
coordinat per Miquel Barcos. Per a més informació: Casal Sant Martí. Tel. 972 727 288 o bé 
csm@spdd.org  

17 Tallers a Campelles. Hora i lloc pendent de concretar.  
17-22 Espai obert per a famílies. Organització: Casal Sant Martí de Campelles.  
24-29 Recés de silenci: El silenci de la fe.  
 
La Baell 
 
22 Festa Major. A les 9 h, caminada popular a càrrec d’en Josep de “cal Villego”. Hi haurà coca i 

llangonisseta. A les 12.30 h, inauguració de l’exposició fotogràfica: “El Baell i les seves cases”. A 
les 18h, al poliesportiu de Campelles, derbi de futbol sala: Campelles – La Baell. A les 22 h, 
quinto de pagès i a les 24 h, ball popular amb el Dj’s Nasi de la Moixera.  

23 Festa Major. A les 10 h,al local social, conferència botànica a càrrec del Dr. Vigo, botànic i 
pteridòleg. A les 17 h, jocs de cucanya. A les 18. 30 h, animació infantil amb Eudald i Cia i tot 
seguit, xocolatada popular. A les 22 h, cinema a la fresca i a les 24 h, karaoke “Baellcanta” en 
català.  

24 Festa Major. A les 12 h, ofici solemne en honor del nostre patró sant Bartomeu i benedicció del 
terme. A les 13.30 h, vermut popular. A les 16.30 h, 19è campionat de botifarra. A les 21 h, 
veredicte de les fotografies guanyadores pel calendari “Baell 2014”. A les 21.15 h, sopar popular, 
torxes i traca final. A les 23 h, ball de Festa Major amenitzat amb el conjunt Sarsa.  

 
CAMPRODON  
 
1 Festa Major de Rocabruna. A les 12 h, missa. Tot seguit, a l’església, concert amb “Ara Pla!” i 

a continuació, a l’Estudi, aperitiu popular.  
1 A les 18 h, a la plaça del Carme, espectacle infantil i taller de bombolles. Serà un espectacle 

de contes i cançons que introduirà als més petits a un món màgic de bombolles de sabó de totes 
les mides. Al final, els nens i nenes podran jugar a fer bombolles.  



...Camprodon 
 
2 A les 19 h, a la plaça del Carme, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. De les 15 a les 20 h, 

recollida de flors pel XXXII Concurs de Plantes i Flors de la Vall de Camprodon.  
3 Festa Major de Rocabruna. A les 18 h, al castell de Rocabruna, tast de tir amb arc. A les 22 h, 

als Estudis, sopar popular. A mitjanit, ball de Festa Major.  
3 De les 9 a les 13 h, recollida de flors pel XXXII Concurs de Plantes i Flors de la Vall de 

Camprodon. A les 18 h, al monestir de Sant Pere, obertura de la mostra al públic.  
4 Festa Major de Rocabruna. A les 11 h, al camp de futbol municipal de Camprodon, partir de 

futbol entre solters i casats. A les 13 h, entrega dels premis del XXXII Concurs de Plantes i Flors 
de la Vall de Camprodon. Horari de la mostra al monestir de Sant Pere: de les 11 a les 14 h i de 
les 16 a les 21 h. Durant tot el dia, a la plaça Santa Maria, fira del dibuix i l’artesania. Al camp 
de futbol municipal, partit de futbol: UE Figueres – Juvenil de Girona.  

5 A les 20 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Jaume Bertranpetit.  
6 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “El caliu dels mercats” a càrrec de Joaquim 

Ros.  
7 A les 11 h, a la piscina municipal, XXII Cursa de natació. Inscripcions als socorristes de la 

piscina.  
8 A partir de les 11 h, a la piscina municipal, V Macrofesta Infantil. A les 19 h, a la sala d’actes 

de l’Ajuntament, xerrada: “Marie Curie 1867 – 1934” a càrrec de Pilar González.  
9 A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII Festival Isaac Albéniz. Integral Suite Iberia 

d’Isaac Albéniz interpretada per Marta Zabaleta i entrega de la medalla Albéniz. A les 22 h, a 
l’altre costat del Pont Nou, havaneres amb Mar Brava. 

10 A les 19 h, al casal Camprodoní, xerrada – audiovisual: “El pol sud” a càrrec d’Albert Bosch. 
Organització: Ski Club Camprodon.  

10 Festa Major de Font Rubí. A les 22.30 h, al local social (sota la piscina), havaneres i cremat 
amb el grup Cavall Bernat.  

11 Festa Major de Font Rubí. A les 11 h, a la capella de la Mare de Déu de les Neus, missa de 
Festa Major.  

12 A les 20 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Jordi Iparaguirre.  
13 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “Històrica del càncer: mites i realitat” a 

càrrec de Mariano Monzó.  
14 A les 19h, a la plaça de la Vila, XVII Cursa popular. Inscripcions una setmana abans a l’Oficina 

de Turisme. Organització: Ski Club Camprodon. A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII 
Festival Isaac Albéniz amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Les 4 estacions porteñas 
d’Astor Piazzola i música del S. XIX i XX. 

15 A les 10 h, a Font Rubí, VI Cursa popular. Inscripcions: de 9 a 9.30 h, al local social (sota de la 
piscina). Després de la cursa, bany a la piscina per a tots els participants. A les 17 h, a Can Moi, 
aplec de sardanes amb la Cobla Canigó. A les 17 h, al camp de futbol municipal, trangular de 
futbol: UE Camprodon – Les Preses – Gironella. A les 18 h, a la plaça de la Vila, taller de xapes i 
maquillatge. A les 22 h, a la plaça Santa Maria, sardanes amb la Cobla Canigó. A les 22.30 h, a 
Beget, Jam Session de música tradicional dins del I Campus de Cultura Popular, a càrrec dels 
alumnes i professors del curs.  

16 Festa del carrer Germans Vila Riera. A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “El 
dret a la salut: un dret amenaçat”, a càrrec de Jaume Iglesias, pediatre emèrit per l’ICS. 
Organització: Oncolliga – Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer. A les 19 h, a Beget dins del I 
Campus de Cultura Popular, taller de cançons a càrrec d’Amadeu Rossell. A les 22.30 h, a Beget 
dins el I Campus de Cultura Popular, Jam Session de música tradicional a càrrec dels alumnes i 
professions del curs.  

16 Festa Major de Freixenet. A la mitjanit, a la carpa del Guillot, rifa i ball de la Maniera.  
17 Al llarg del tot el matí, al pavelló Llandrius, VI Open Tennis Taula. A les 10 h, al pavelló Vell, I 

Exposició Camprodon Antic. Al llarg de tot el dia, al passeig de la Font Nova, II edició 
Descarregada d’Antiguitats i Brocanters. Al llarg de tot el dia, a l’escola Doctor Robert, marató de 
donació de sang. Festa Major de Freixenet. A les 9.30 h, al serrat de Can Bola, tir al plat i 
gimcana de tractors. A les 16 h, a la carpa del Guillot, truc. A les 17 h, a la Mare de la Font, II 
Gimcana Ciclista Infantil. Hi poden participar nen i nenes fins a 14 anys. Inscripcions: pàgina 
web, pavelló Llandrius i botigues d’esports. Organització: Ski Club Camprodon. A les 17.30 h, al 
camp municipal, VI Trofeu Vila de Camprodon: UE Camprodon i AEC Manlleu. A les 18 h, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament, xerrada a càrrec de Sara Ortiz. Organització: Coral Camprodon. A les 18 
h, a Beget dins el I Campus de Cultura Popular, taller de danses tradicionals a càrrec de Pep 
Lazandra . A les 23 h, ball tradicional basat en el repertori d’en Peret Blanc. A les 20 h, al 
monestir de Sant Pere, XXVIII Festival Isaac Albéniz amb concert líric. Influències musicals 
Wagnerianes a càrrec d’Anna Häsler, mezzosoprano i Claudio Suzin, piano. III Comerç Nit: les 
botigues de Camprodon romandran obertes per la nit a preus espectaculars. 



...Camprodon 
 
18 Dia de la Bandereta, a favor de Creu Roja Vall de Camprodon. Festa Major de Freixenet. 

Arrossada popular. Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme fins el dia 13 d’agost. A continuació, 
animació per petits i grans. A les 11.30 h, a Beget dins del I Campus de Cultura Popular, concert 
final dels alumnes del campus. A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII Festival Isaac 
Albéniz: concert de piano a càrrec de Lluís Grané.  

21 A les 21 h, al camp de futbol municipal, futbol a la fresca: UE Camprodon – EF Bosc de Tosca.  
22 A les 18 h, al parc de la Mare de la Font, xeringada i festa de l’escuma. Serà una gran guerra 

de colors dinamitzada on acabarem amb un gran festa de l’escuma.  
23 A la tarda, al carrer València, paradetes dels petits.  
24 A la tarda, al carrer València, paradetes dels petits. A les 19 h, a la plaça de la Vila, sardanes a 

càrrec de la Cobla Foment del Montgrí. A la mitjanit, al pavelló Vell, concert d’Entregirats.  
25 IX Volta amb Btt: Territori d’Isards. Organització: Ski Club Camprodon.  
29 A les 18 h, al pati de l’escola Dr. Robert, 20 jocs gegants i tradicionals, acompanyat d’un taller de 

globusflèxia.  
31 A les 19 h, al Prat, Festa del Prat: sardanes amb la Cobla Manresa.  
 
Setembre 
1 IX Volta amb Btt: Territori d’Isards. Organització: Ski Club Camprodon 
 
Altres activitats 
 
• Del 15 al 18 d’agost, a Beget, I Campus de Cultura Popular: Peret Blanc.  
• Tots els dimarts d’agost, de les 17 a les 19 h, visita guiada: “Les dues viles de Camprodon”. 

Punt de trobada: plaça del Carme. Visita per descobrir les dues viles que conformaven Camprodon 
durant l’edat mitjana. Descoberta. Preu: 8€; menors de 12 anys, gratuïta. Visita guiada gratuïta amb 
els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
adherits. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• El trenet turístic funcionarà tots els dies d’agost. Veure programa addicional.  
 
Informacions diverses 
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades del 

nucli antic de la vila. Telecentres: Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 a les 15h. 
Pavelló Llandrius de dilluns a divendres, de les 16 a les 20h. Dissabte de les 15 a les 19h.  

• Piscina municipal: Horari: de 10 a 19 h.  
• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte, 

de 15 a les 19h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí). 
 
GOMBRÈN  
 
17 Festa del Cavall del Comte Arnau. Durant tot el dia, mercat de caire medieval. A la tarda, 

premsa del raïm i destil·lació del vi, tal com es feia antigament. A continuació, berenar per a 
tothom de pa amb vi i sucre. A les 21 h, sortida del cavall del Comte Arnau de les entranyes de 
l’infern, acompanyat pels Diables de Ripoll. 

30 Festa Major. A les 22.30 h, a la plaça del Roser, 22è gran quinto. A continuació, ball amb Carles 
Xandri.  

31 Festa Major. A les 9 h, al patí de les Escoles, 6è Campionat de Petanca. A les 16 h, a la plaça 
Coberta, 22è Campionat de Botifarra i II Memorial Ramon Cortacans “Segarra” (inscripcions 1 
hora abans). A les 17 h, a la plaça del Roser, espectacle infantil a càrrec de Disco Baby. A 
continuació, a la mateixa plaça, festa de l’espuma. A les 23 h, espectacular correfoc amb els 
Diables de Ripoll. A les 00 h, a la plaça Coberta, gran ball amb el grup Maracaibo Quartet. A les 
3h de la nit, Disco Mòbil.  

 
 
 
 
 
 
 



... Gombrèn 
 
Setembre 
 
1 Festa Major. A les 10 h, cercavila 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 orquestrada per la 
cobla la Principal de Berga. A continuació, amb la mateixa cobla, sardanes. A les 19 h, a la plaça 
del Roser, concert – ball de vetlla amb el grup Cafè Trio.  

2 Festa Major. A les 11 h, a la plaça del Roser, jocs per a petits i grans. A les 18 h, a la plaça del 
Roser, ball Cerdà amb la cobla la Principal de Berga. A continuació, ballada de sardanes amb la 
mateixa cobla. A les 20 h, a la plaça Coberta, Mar i Muntanya. 

 
Visita guiada i altres activitats 
 
• “El Comte Arnau, de la història a la llegenda”. Visita guiada al Museu del Comte Arnau de 

Gombrèn, al castell de Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau de 
Sant Joan de les Abadesses. Descobrireu la història d’un dels grans mites de Catalunya. Horaris: 
Cada dissabte, a les 11 h. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats 
www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. 

• Tots els dissabtes d’agost, de les 11 a les 13.30 h,  visita al castell de Mataplana i al Museu del 
Comte Arnau. Punt de trobada: plaça del Roser de Gombrèn. Descoberta del mite del comte Arnau 
tot visitant el museu de Gombrèn, el gorg dels Banyuts i el mateix castell on va viure el llegendari 
comte. Preu (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, disponible als establiments d’hostaleria i restauració 
col·laboradors. Amb els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més 
informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• Tots els dimecres d’agost, de les 12 a les 13.30 h, visita guiada a Montgrony, terra de mites i 
llegendes. Punt de trobada: hostatgeria de Montgrony. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb 
els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en concepte d’entrada. Descoberta dels mites i 
llegendes, com el d’Otger Cataló, que tenen l’origen en l’abrupta serra de Montgrony, terra 
fronterera. Preu (inclou les entrades): 9€; menors de 12 anys, gratuït. Per a més informació: CEA Alt 
Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a 13 h. Organització: 
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat  

 
LLANARS 
 
11 A les 12 h, al camp del Toro, festa de l’escuma. A les 16 h, parc d’inflables. A les 19 h, a la sala 

de festes, reggae per xics – The Penguins.  
12 A les 22 h, a la sala de festes, concert amb la Selvatana.  
13 A les 22 h, a la sala de festes, cinema a la fresca.  
14 A les 22 h, a la sala de festes, nit de chillout.  
16 A les 22 h, a la sala de festes, concert de Toni Subirana. Recital de cançons de Josep Mª de 

Segarra.  
17 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, a la sala de festes, concert amb 

Sotarrel. Un cant a la Terra de J. C. Martínez. Organització: Festival de Música de la Vall de 
Camprodon.  

25 A les 18 h, a la plaça de l’Om, danses internacionals (Swatzilàndia).  
 
LES LLOSSES 
 
13 Festa Major de Matamala. A les 23 h, festa del jovent: concert amb els Brams. A continuació, 

Dj Adrià Ortega (locutor 40 Principals Catalunya) i performance.  
14 Festa Major de Matamala. A les 17 h, festa de la mainada amb inflables, xeringada i escuma. A 

continuació, xocolatada popular. A les 23 h, ball de nit amb Axis Duet.  
15 Festa Major de Matamala. A les 13 h, missa solemne, vermut i rifa. A les 18 h, teatre. 

Seguidament, ball de tarda amb Maracaibo. A les 23.30 h, gran ball de festa major amb 
Maracaibo.  

16 Festa Major de Matamala. A les 18 h, tradicional partit de futbol a Can Pelegrí. Seguidament, 
concurs gastronòmic de truites d’ou.  

25 Festa Major Vallespirans. A les 13 h, missa solemne, vermut i rifa.  
 



MOLLÓ 
 
5 i 6 Festa Major d’Espinavell. A les 17 h, inflables per a la mainada. A les 18 h, a la plaça dels 

Estudis, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 23 h, a la plaça dels Estudis, ball de nit amb 
Arritmics Duet.  

6 Festa Major d’Espinavell. A les 17 h, jocs de cucanya per petits i grans. A les 23 h, a la plaça 
dels Estudis, ball de nit amb Enric el Vocalista. 

9 Festa del carrer de Baix. A les 21 h, a la plaça Major, sopar popular. A les 22 h, a la plaça 
Major, ball de nit amb Carles Xandri. 

10 Festa Major de Fabert. A les 14 h, a la placeta de Fabert, dinar de Festa Major. Seguidament, a 
la placeta de Fabert, ball de Festa Major.  

16 Caminada popular: “Pel camí de la retirada” (en francès). Resseguiu el camí de l’exili dels 
republicans espanyols de 1939, a través del coll Pregon. Les caminades patrimoni es fan 
acompanyades per guies de muntanya acreditats. Cal portar un equipament mínim. Màxim 10 
persones. Nivell fàcil. Durada de 4 a 5 h. Tarifes: 8€; reduïda 4€; gratuïta menors de 12 anys. 
Més informació: +34 972 74 09 36 (Oficina de Turisme de la Vall de Camprodon).  

16 Festa de la Mainada. A les 17 h, a la plaça Major, animació infantil amb Pot Petit. Seguidament, 
coca i xocolata per a tothom. 

23 A les 22 h, a la plaça del Conflent, cantada d’havaneres amb la Ribera. Hi haurà rom cremat 
per a tothom. 

25 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, concert del festival, a la sala del Ball. 
Consulteu tarifes i condicions a: www.valldecamprodon.org  

 
Altres Activitats 
 
• Dijous 8 i 22 d’agost, de les 11 a les 12.30 h, visita guiada “Molló, cruïlla de camins”. Punt de 

trobada: plaça de l’Ajuntament. Visita guiada per conèixer la història mil·lenària de Molló, els seus 
carrerons i descobrir una joia del romànic, l’església de Santa Cecília. Preu: 8€; menors de 12 anys, 
gratuïta. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. 
www.alt-ter.org  

 
OGASSA 
 
9 Festa de la Germandat. A les 20 h, repicament de campanes. A les 22 h, quina a favor de la 

colla Gegantera d’Ogassa.  
10 Festa de la Germandat.  A les 11 h, cercavila amb la colla Gegantera. A les 12 h, ofici solemne. 

A les 13 h, després de sortir de missa, celebració dels típics ballets, sonoritzats pels 
acordionistes. A Continuació, música tradicional i ballada de gegants. A les 16.30 h, gimcana amb 
els Pachamama. A les 17.30 h, sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 21 h, sopar 
popular (venda de tiquets a 10€ als diferents establiments del poble i a al punt d’informació, fins 
el dia 8 d’agost). A les 22 h, gran ball amb en Xandri. A la 1 de la matinada, concert amb en 
Miquel del Roig i tot seguit, Dj’s. Organització: Comissió de Festes. 

11 Festa de la Germandat. A les 12 h, a l’església de Santa Bàrbara, missa. A les 16.30 h, partit 
de futbol femení. A les 17 h, festa de l’escuma a càrrec del grup els Sapastres. A les 17.30 h, 
partit de futbol masculí.  

15 Festa de la Germandat. A les 9 h, tirada local al plat amb esmorzar. A les 10 h, 12 hores de 
futbol sala.  

17 Festa de sant Pancràs. Lloc: veïnat del prat del Pinter. Vegeu la programació en cartells de carrer. 
 
Altres activitats 
• Del dia 10 fins al dia 15 d’agost, a la sala de la Cooperativa, exposició de pintures a l’oli de la Sra. 

Conxita Sauret sobre temes de flors i d’en Pau Manzanal, sobre retrats de personatges típics 
catalans.  

 
PARDINES 
 
2 Festa Major. Durant la tarda, engalanar els carrers acompanyats del bon ritme a càrrec dels 

Grallers de Ribes. La bona música ens portarà a la plaça del Pedró, on es rebrà la pregoner/a 
d’aquest any. A les 21 h, sopar d’inici de Festa Major, a càrrec de l’hostal Can Serra, Bar Can 
Manel i càmping Pardines. A partir de la mitja nit, a la plaça de l’Ajuntament, Nit Jove: concert 
DK Brothers Tommy Dj. Organització: Comissió de Festes de Pardines. 

 
 



... Pardines 
 
3 Festa Major. A les 9 h, sortida de la plaça del Pedró, caminada popular. Organització: Centre 

Alpí Vall del Segadell. A les 12 h, a l’església Sant Esteve, missa solemne. A les 16 h, a la 
terrassa del bar Can Manel, XXIII Campionat de botifarra. A les 18 h, a la plaça dels Països 
Catalans, audició de sardanes a càrrec de la Principal de Berga. A les 23.30 h, ball de Gala amb el 
Trio Maracaibo i seguidament, el grup Los Pachucos i Dj’s.  

4 Festa Major. A les 10 h , a la plaça del Pedró, taller pels més menuts amb l’ajuda de les mares 
de Pardines. A les 12 h, al càmping de Pardines, partit de futbol històric: “els solters enrampats 
contra els casats rovellats”. A les 17 h, pels més menuts, Discobaby i festa de l’escuma a càrrec 
de Gil Ratataplam. A les 22 h, a la sala dels Estudis, gran quinto de Festa Major amb regals molt 
especials.  

5 Festa Major. A les 10 h, a la zona de pàdel i tennis, activitats: diuen que hi haurà tirolina? Vine i 
ho veuràs. Organització: Pirineu Actiu. A les 12 h, final del torneig de pàdel. A les 17 h, a la plaça 
de l’Ajuntament, jocs de cucanya. Un cop acabats, l’esperada guerra d’aigua. A les 22 h, a la 
plaça de l’Ajuntament, sessió de cinema a la fresca.  

 
PLANOLES 
 
2 Festa Major de Planés. A les 18 h, cinema a la fresca per als menuts. A les 21 h, sopar a la 

fresca amb carmanyola. A les 23 h, cinema a la fresca per a tothom.  
3 Festa Major de Planés. A les 10 h, caminada popular. A les 17.30 h, animació infantil i 

xocolatada. A les 20 h, ball infantil amb Stylette. A les 21.15 h, sopar de germanor (restaurant la 
Carretera). A les 23.30 h, ball de nit amb Stylette.  

4 Festa Major de Planés. A les 13 h, missa solemne. A les 14 h, vermut popular. A les 18.30 h, 
havaneres amb el grup “Terra Endins”. 

16 Durant els dies 16, 17, 18 i 19 d0agost, III Olimpíades Infantils.  
17 Partit de veterans: FC Barcelona – Combinat de Planoles.  
18 Festa de la cervesa artesana a Can Gasparó.  
20 Festa del Tennis.  
22 Festa Major de Planoles. Durant el matí, engalanem els balcons. Inscripcions a l’Ajuntament. A 

les 17 h, pujada ciclista a Cal Gasparó. En acabar, hi haurà un pica-pica a càrrec de l’hotel Can 
Gasparó. A les 19.30 h, els Grallers de Ribes ens faran ballar des del Casino fins a l’inici del 
Pregó. A les 21.30 h, a la pista, sopar popular i a continuació, ball. 

23 Festa Major de Planoles. A les 9 h, sortida botànica. Organitzada per l’AEP. A les 10 h, davant 
del Casino, pintada de capgrossos. A continuació, a les 12 h, concurs de bitlles catalanes. A les 17 
h, cursa d’orientació: descoberta de Planoles (Basaroca Aventura). Sortida des del Casino. A les 
18 h, a la piscina, karaoke. A les 19h, a l’església, Romànic en Viu. A les 22 h, al Casino, quinto. 

24 Festa Major de Planoles. A les 9h, inici de les 6 hores de futbol sala. A les 10 h, cursa al Collet 
de les Barraques a peu o amb bicicleta. A les 16 h, al Casino, campionat de botifarra. A les 17 h, 
a la pista, taller i actuació de circ amb el Cirquet Confetti. A les 18 h, a la sala del Casino, 
conferència a càrrec de l’alpinista català Joan Quintana: “Gel vertical”. A les 19 h, a la plaça, 
sardanes. A mitjanit, ball de la piscina. A partir de les 2 h, concert d’Afrochi Guawa i en acabar, 
Dj.  

25 Festa Major de Planoles. A les 10 h, missa solemne, A les 12 h, cercavila amb els Xirois. A les 
17 h, a la plaça de l’Ajuntament, un viatge de contes per als menuts. A les 18 h, al jardí del Trill, 
concert de jazz amb Mozzaic. A les 19.30 h, a la plaça, sardanes. A les 22.30 h, l’obra de teatre: 
“Bankadaret” de la companyia La Dependent, d’Alcoi.  

26 Festa Major de Planoles. A les 11 h, a la piscina, aquagym. A les 12 h, missa de difunts. A les 
12.30 h, a la pista, festa de l’escuma i xeringada. A les 17 h, al Casino, boleros en femení amb 
Ella’s Quartet. A les 18.30 h, a la plaça del Casino, xocolatada. A les 22 h, a la plaça del Casino, 
correfoc amb els Diables de Ribes. A continuació, l’Hora dels Adéus. En acabar, a la plaça de 
l’Ajuntament, ball del confetti amb Orient Express. Fins a la mitjanit, se servirà un tast de rom 
cremat a cal Daldó. Tot seguit, a la sala del Casino, Dj.  

27 Arrossada al refugi del Corral Blanc.  
24 A les 10 h, pujada al Collet de les Barraques. Organització: AEP Planoles.  
 
Altres Activitats 
• Durant els dies de Festa Major, jornada de portes obertes a la casa de les Papallones.  
• Casal d’estiu infantil a Planoles durant els mesos de juliol i agost: per a nens de 3 a 11 anys, 

de 10 a les 14 h. Organització: Ajuntament de Planoles. Per a més informació: 
ajuntament@planoles.cat Durant tot l’agost, us podeu apuntar al Casal d’Estiu de Planoles.  

 
 



QUERALBS 
3 A les 16 h, al camp de tir el Molí, entrenaments de Tir.  
4 A les 9 h, al camp de tir el Molí, tir al plat local.  
11 A la plaça de la Vila, I trobada d’aficionats/es de treballs amb mitja i ganxet. 
14 De les 11.30 a les 13.30 h, donació de sang.  
25 Fira Artesana i a les 18 h, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Del 25 de juliol al 15 d’agost, a la sala Puigmal, exposició de fotografia "Siluetes en blanc i 

negre". 
• De l’1 al 15 d’agost, a la sala Sant Jaume, exposició Serrat – Art.  
 
Activitats organitzades pel Club Pirinenc 
• Excursió de dones, conduïda per Josepa Tubau.  
• Taller d’elaboració de formatges.  
• Campionat de ping-pong.  
• Partit de futbol 
• Sortida botànica amb Esther Salarich i Dolors Escalé. 
• Presentació del conte: Un gat anomenat mel. 
(Les activitats estan programades pel mes d’agost, les dates queden pendents de confirmar. Per a més 
informació us heu de dirigir al Club Pirinenc a través de les adreces: info@cpqueralbsnuria.org –  
www.cpqueralbsnuria.org ) 
 
Vall de Núria 
31 Revetlla de sant Gil.  
Altres activitats 
• Parc lúdic, passejades en poni i sortides a cavall, minigolf, circuït d’orientació i senderisme: consultar 

tarifes i horaris a la web: www.valldenuria.cat. 
 
RIBES DE FRESER 
 
2 A les 20h, Assemblea General de l’Associació d'Amics del Cinema de la Vall de Ribes. A 

les 22 h, cartellera de cine: La Capital. Organització: Cine Club. 
3 A les 22 h, a la plaça del Mercat, caminada popular nocturna. Organització: Associació Gegantera 

de la Vall de Ribes. A les 24h, a l’Església de Santa Maria, concert d’Eduard Iniesta: “El gos 
solitari de Mozart”. Música d’Eduard Iniesta amb poemes de Joan Maragall. Venda d’entrade,s el 
mateix dia del concert. Preu de l’entrada: 10€ adults, i 5€ menors de 12 anys. Organització: 
Ajuntament de Ribes de Freser.  

4 De les 10.30 a les 18 h, a la plaça del Mercat, XXVIII Aplec de la Sardana amb les cobles: 
Ciutat de Girona, Marinada i Jovenívola de Sabadell. 

6 A les 22 h, projecció: “Amor es todo lo que necesitas”  Organització: Cine Club.  
9 A les 22 h, a l’església de Santa Maria de Ribes de Freser, concert de l’Orquestra de Cambra 

de l’Empordà 
9 Mostra d’artistes i artesans de Ribes de Freser. 
10 Festa Major de Bruguera. A les 8.30 h, sortida a la plaça de les Escoles per pujar i esmorzar a 

Coll de Jou. A les 16.30 h, a la plaça, tarda de jocs de cucanya i xocolatada popular. A les 23 h, 
ball a la fresca pels grans i a partir de la una de la matinada, ball per al jovent.  

11 Festa Major a Bruguera. A les 12.30 h, a l’església de Sant Feliu, missa. A les 16 h, sardanes 
amb la Cobla Casenoves, cobla de la Catalunya Nord. Tot seguit, jocs per a la mainada i gran 
xocolatada popular. Organització: Pirineu Actiu i Oxineu.  

11 A les 9 h, a la plaça del Mercat, tómbola pro Gegants. Organització: Associació Gegantera de la 
Vall de Ribes. A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la Cobla Casanoves.  

11 Fira de manualitats i labors.  
13 A les 22 h, cartellera de cine: Cèsar debe morir. Organització: Cine Club. 
13 i 14  Al càmping de la Vall de Ribes de Freser, “Astrofesta estel·lar” amb xocolatada. 
14 Festa Major 2013. De les 11 a les 19 h, a la plaça del Mercat, votació de l’Hereu i la Pubilla 

2013, venda de samarretes i packs de l’atleta. Preu de la samarreta 10€. Concurs de pintura per 
als més menuts. Organització: Galeria Pa de Quart. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics 2013. A les 22 h, a la plaça del Mercat, audició de 
sardanes amb la cobla Marinada. A les 22 h, al passeig de la Saïda, III sopar de bandera (places 
limitades: 200 persones) preu del sopar: 10€. A la mitja nit, al pavelló de Ribes, concert: La Bella 
i les Bèsties, Gerard Quintana (espectacle només de rock and roll: 50% Sopa de Cabra i 50% 
cançons pròpies), Afrochi Guawa i Dj Franco. Preu entrada: 12€. Venda d’entrada anticipades a 
www.codetickets.com (aforament màxim 1.500 persones). Nota: el pack de l’atleta: 25€ inclou  



... Ribes de Freser 
 

samarreta oficial dels joves, sopar de bandera i entrada al ball del dia 14 d’agost. Important: tots 
aquells que tinguin previst agafar el pack de l’atleta, no caldrà que comprin l’entrada anticipada, 
ja hi és inclosa.  

15 Festa Major 2013. A les 11 h, pers carrers de Ribes, cercavila de Festa Major a càrrec dels 
Gegants i Grallers de Ribes. A les 12 h, a l’església de Santa Maria, ofici solemne. A les 13 h, a la 
plaça del Mercat, ball vermut amb la cobla Marinada. A les 17 h, a l’Estadi Olímpic, partit de 
futbol de Festa Major: Ribetana FC contra el Caldes de Malavella. A les 18 h, a la plaça del 
Mercat, Ballet de Déu i altres balls tradicionals a càrrec de l’Esbart Eudald Coma. I a continuació, 
actuació castellera a càrrec de la Colla Castellera de Solsona. A les 22 h, a la plaça del Mercat, 
sardanes amb la Cobla Marinada. A partir de les 23 h, a la font de Santa Caterina, ball amb 
Orient Express, Miquel del Roig i Dj’s.  

16 Festa Major 2013. A partir de les 12 h, a la plaça del Mercat, circ al carrer amb actuacions i 
tallers a càrrec de la Companyia Zero. Espectacle de tela acrobàtica a càrrec de Maria Pérez. A les 
16 h, pels carrers de la Seu Olímpica (començament des de la plaça del COI), viacrisi infantil. 
Preu d’inscripció: 3€ per persona. A les 18 h, al passeig Olímpic de la Saïda, festa de l’escuma a 
càrrec de Virivirom. Hi haurà xocolatada. Col·laboració: AMPA de Ribes. A les 18 h, a la plaça del 
Mercat, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. A les 21 h, pels carrers de la Seu Olímpica, 
viacrisi Olímpic (hi haurà proves a superar). Preu d’inscripció: 5€ per persona. A les 22 h, a la 
plaça del Mercat, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. I després, ball amb els 
Randellaires. A partir de la mitjanit, al pavelló, Make Party amb Adrià Ortega, Dj Mon i Dj Xavi 
Pasquina. Preu de l’entrada: 8€ + consumició.  

17 Festa Major 2013. A les 9.30 h, a l’estació olímpica de Ribes- Enllaç, sortida, Cursa d’Obstacles 
per a adults (a partir de 15 anys): Anar Fent Rural Running. Per a més informació: 
http://bombersribes.blogspot.com.es/ Organització: Bombers Voluntaris de Ribes. Preu 
d’inscripció: 15€ per persona. A les 10 h, des del parc de Bombers, la “Mini” Anar Fent Rural 
Running.(recorregut alternatiu a la d’adults). Organització: Bombers Voluntaris de Ribes. Preu 
inscripció: 5€ per persona. A partir de les 16 h, a la piscina municipal, gimcana aquàtica amb 
inflables a l’estil “Humor Amarillo”. Preu d’inscripció: 2€ per persona. A les 18 h, a la plaça del 
Mercat, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. A les 19 h, a la plaça del COI, desfilada de 
mascotes atletes. Organització: Associació de Concurs de Gossos i patrocinada per Mascotes 
Plujà. És imprescindible anar vestits amb l’equip oficial esportiu. A les 22h, al teatre municipal, 
obra de teatre: Terra Baixa a càrrec de Qollunaka. Preu d’entrada: 10€. Venda anticipada a 
l’Oficina de Turisme. A les 22 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la Cobla de Cadaqués. A 
partir de la mitjanit, al pavelló Olímpic, ball jove amb Amelie, Fugados de Alcatraz (versions) i Dj. 
Preu entrada: 10€ + consumició. A partir de les 6 de la matinada, despertada popular a càrrec 
dels Grallers de Ribes i els esportistes més valents de la nit. Esmorzar supercalòric per recuperar 
forces a l’àrea Olímpica – plaça del Mercat. 

18 Festa Major 2013. De les 11 a les 19 h, al passeig Olímpic de la Saïda, inflables per als atletes 
més menuts de la casa. A partir de les 18.30 h, a la plaça del Mercat, ball sènior amb el grup 
Qtal!. A les 19 h, a la plaça del COI, espectacle de màgia Eco-Diver a càrrec del mag Selvin. A les 
19 h, al Teatre Municipal, obra de teatre: Terra Baixa a càrrec de Qollunaka. Preu entrada: 10€. 
Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme. A les 21.30 h, pels carrers de la seu 
Olímpica, correfoc a càrrec dels Petits Diables de Ribes. A les 22 h, a l’Estadi Olímpic de Ribes, 
cerimònia de cloenda dels jocs 2013 i repartiment de copes i medalles. 

18 Mostra d’artistes i artesans de Ribes. 
20 A les 22 h, cartellera de cine: En la casa. Organització: Cine Club. 
20 Festa carrer Major de Ribes. Consulteu el programa de carrer.  
25 Festa de la Gent Gran. A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la Cobla Principal de 

l’Escala.  
27 A les 22 h, cartellera de cine: Amour. Organització: Cine Club.  
 
Altres Activitats 
 
• Dijous 1, 8, 22 i 29 d’agost, de les 17 a les 19 h, visita guiada: “El castell dels nans de Ribes”. 

Punt de trobada: Oficina de Turisme de Ribes de Freser. Visita per conèixer els orígens de la vila de 
Ribes de Freser, entre ells, el castell de Sant Pere i la seva relació amb uns nans que el van habitar. 
Preu: 8€; menors de 12 anys, gratuïta. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El 
Ripollès Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Per a més 
informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• Tots els dimarts d’agost, de les 10.30 a les 13 h, visita guiada: “Les mines de ferro de Ventolà” 
(Ribes de Freser). Punt de trobada: a la plaça de la Constitució de Ventolà. Visita per descobrir la 
important zona minera que va donar lloc a la indústria de la farga catalana. Es recomana portar roba  



... Ribes de Freser 
còmoda i calçat apte per caminar, així com llanterna. Preu: 8€; menors de 12 anys, gratuïta. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració adherits. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-
ter.org  

• Casal/et Esportiu a Ribes de Freser. Per a més informació: www.oxineu.com (programa, tarifes, 
imatges i vídeos). 

 
RIPOLL 
2 A les 21 h, a la terrassa del restaurant el Crocus, Exquisits: festival poètic musical d’estiu. 

Afamats amb Ester Andorrià i Núria Miret. Organització: Restaurant Crocus i Associació HORINAL.  
7 A les 18 h, a la plaça de Sant Eudald, activitat infantil: Sra. Bombolla. Organització: 

Ajuntament de Ripoll.  
9 A les 19.30 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició: “Allumar”. El safareig.rec 
9 A les 22 h, al Claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll. 

Concert joves promeses: piano, N. Muñoz; violí, M. Boira i pianista, E. Dantí. Organització: Amics 
de la Música de Ripoll.  

9 A les 21 h, a la terrassa del restaurant el Crocus, Exquisits: festival poètic musical d’estiu. 
Cançons de l’Akídelara de Víctor Bocanegra. Organització: Restaurant Crocus i Associació 
HORINAL. 

10 Els dies 10, 11 i 12 d’agost, al centre de la vila, Mercadal del Comte Guifré. De les 11 a les 24 
h, mercat medieval: parades, espectacles, oficis artesans, activitats infantils, taverna, etc. El dia 
10, a les 17.30 h, inauguració. Per a més informació: www.mercadalderipoll.cat Organització: 
Ajuntament de Ripoll.  

11 A les 22 h, al Monestir, concert del grup Tornals.  
12 A les 22 h, als jardins de darrera el Monestir, justes en honor al Comte.  
13 A les 22 h, al Claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll. Jazz a 

la fresca amb Andrea Motis & Joan Chamorro. Piano, Ignasi Terraza i bateria, Esteve Pi. 
Organització: Amics de la Música de Ripoll. 

16 A les 21 h, a la terrassa del restaurant el Crocus, Exquisits: festival poètic musical d’estiu. 
Terres de Llicorella d’August Bover i Eulàlia Ara. Restaurant Crocus i Associació HORINAL. 

18 De les 10 a les 14 h, al passeig Ragull, Mermà: mercat de segona mà. 
21 A les 18 h, a la plaça Gran, activitat infantil: els jocs gegants. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
23 A les 21 h, a la terrassa del restaurant el Crocus, Exquisits: festival poètic musical d’estiu. El 

cançoner de Ripoll de Fra. Joan Silva. Organització: restaurant Crocus i Associació HORINAL. 
23 A les 20 h, a la plaça de l’Escorxador, ballada doble d’estiu: cobles Ciutat de Girona i La Bisbal 

Jove. 
24 i 25  Festa del barri de Llaés. Organització: AAVV barri.  
24 XVI Raid Hípic de Ripoll: “Raid Comte Arnau”. Sortida i arribada al polígon els Pintors. 

Organització: Country Club Hípic del Ripollès.  
30 A les 20 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició: “Di-versions” d’Anna Pont.  
30 A les 21 h, a la terrassa del restaurant el Crocus, Exquisits: festival poètic musical d’estiu. Entre 

monosíl·labs de Rosa Pou i Xavi Llosses. Organització: Restaurant Crocus i Associació HORINAL. 
31 Festa de la plaça Tomàs Raguer. Organització: AAVV barri.  
31 A la tarda, a la plaça Sant Eudald, jocs gegants a càrrec de Van de bòlit.  
30 i 31  I Ripoll BierGarden. Tallers, xerrades, concerts i altres activitats. El dia 30, a les 17 h, 

inauguració de la fira. El dia 31 , a partir de les 10.30 h i durant tot el dia. Lloc: plaça de la Lira. 
Organització: GATGraz i Ajuntament de Ripoll. 

31 A les 22 h, al Claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll. “Juan, 
María y la tarde”. Amèrica llatina a través de la seva música. Suspiro latino quartet. Organització: 
Amics de la Música de Ripoll. 

 
Exposicions i altres activitats 
• 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. Horaris: de 
dilluns a diumenge, a les 11.30 i a les 17 .30 h (excepte diumenges tarda). Per a més informació i 
reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 
56. Preu: 8€. Durada: 1,5 h.  

• On tot va començar... Per construir un nou futur hem de conèixer les nostres arrels. Aquesta visita 
ens permetrà descobrir el Monestir de Ripoll, ànima d’aquesta terra, el Centre d’Interpretació, i fer 
un viatge als nostres orígens per la vila vella. Horaris: Diumenge 11 d’agost a les 17 h – Dilluns 12 
d’agost a les 11 h. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé  
reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. Preu: 10€. Durada: 2,5 h.  

 



...Ripoll 
 
• Durant tot el mes, “Biblioterrassa”. Zona de lectura a l’espai Espriu, davant de la Biblioteca 

Lambert Mata.  
• Fins al 25 d’agost, al Museu Etnogràfic, exposició: “Homes de Ferro”. Mostra de l’obra d’artistes 

actuals que treballen amb ferro.  
• Fins al 13 d’agost, a l’espai d’art Marià Font (plaça de la Lira), exposició de col·leccionisme.  
• Del 9 al 25 d’agost, a la sala Abat Senjust, exposició “Allumar”. El safareig.rec 
• Fins a l’1 de setembre, al vestíbul i la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, 

exposició: Homenatge a Antoni Clavé.  
• Del 30 d’agost al 15 de setembre, a la sala Abat Senjust, exposició: “Di-versions” d’Anna Pont.  
• Anglès i Francès. Curs 2013 -2014. Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Preinscripcions per Internet: 

del 2 al 5 de setembre. Presencial: el 5 de setembre. Informació: EOIR telèfon 972 71 43 34. 
http://www.xtec.cat/eoiripoll/ 

• Tots els diumenges d’agost, de les 12 a les 13.30 h, visita guiada: “El monestir on les pedres 
ens parlen”. Descoberta de l’església de Sant Pere i el monestir de Ripoll, a partir de l’arquitectura i 
els elements esculpits a les seves pedres. La visita acaba amb un aperitiu al CAT Can Guetes. Preu: 
(inclou l’entrada) 8€; de 12 a 8 anys, 1€. Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Ripoll. Organització 
d’una visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 3€ per persona en 
concepte d’entrada. Inclou un aperitiu. Per a més informació: CEA Alt Ter: 972 721 317 – www.alt-
er.org  

• Tots els dimecres d’agost, de les 17 a les 19 h, visita guiada: “Cinc segles forjant Ripoll”. Punt 
de trobada: Oficina de Turisme de Ripoll. Visita guiada ambientada al segle XVII, acompanyats de fra 
Benet qui ens descobrirà el Ripoll de l’època i la Farga Palau. Preu (inclou entrada): 8€; menors de 
12 anys, gratuïta. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, 
disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 
0.,50€ per persona en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. 
www.alt-ter.org  

• Tots els divendres d’agost, de les 17 a les 19 h, taller: Pintem com a l’edat mitjana. Lloc: can 
Guetes. En aquest taller es coneixeran els pigments utilitzats durant l’edat mitjana i la tècnica de 
pintura al tremp. Preu: 8€; de 6 a 12 anys, 4€. 50% de descompte amb els tiquets de la campanya 
El Ripollès Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets 
només es pagarà 4€ adults i 2€ per nens de 6 anys a 12 anys. Per a més informació: CEA Alt-Ter 
Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Museu Etnogràfic de Ripoll. Visita guiada i activitats pensades, perquè pares i fills puguin passar 
una estona divertida aprenent com era la vida i la feina dels pastors i els pagesos, quins oficis hi 
havia i com jugaven els nens i nenes de l’època. Dimarts: pastors i pagesos: dimecres: oficis 
tradicionals: divendres:jocs i joguines. De 16 a 17 h visita i de 17 a 19 h tallers. Del dia 16 de juliol 
al 16 d’agost. Preu visita + activitat: 10€ per família (pares i fills fins a 18 anys). Activitats: 3€ cada 
nen/a.  

• Museu Etnogràfic de Ripoll i Farga Palau. Visita guiada al Museu Etnogràfic de Ripoll i a la Farga 
Palau. Es poden veure productes d’aquests treballs, i continuar amb un recorregut per les tradicions, 
els costums i els oficis, creences i maneres de ser i de viure de la nostra societat. La Farga Palau, 
l’última que hi va haver en funcionament a tot el país, va tancar  portes l’any 1978. Permet entrar en 
un autèntic establiment on s’havia fet ferro, que després empraven ferrers, clavetaires i armes. 
Dijous, a les 11 h i dissabte, a les 18 h. Durada 1,5 h. Del 16 de juliol al 31 d’agost. Preu: 5€ per 
persona (visita guiada a la Farga Palau i al Museu Etnogràfic de Ripoll. Inclou l’entrada. Menors de 9 
anys: gratuït.  

• Scriptorium de Ripoll. Visita a l’exposició i pràctica de la còpia de llibres amb els estris que feien 
servir els monjos. Visita on s’explica com vivien i treballaven els monjos copistes del monestir de 
Santa Maria de Ripoll. Dijous, a les 18 h i dissabte, a les 11 h. Durada 1,5 h. Del 16 de juliol al 31 
d’agost. Preu: 3€ per persona (visita i taller9. Menors de 9 anys: gratuïta.  

• La petjada de l’abat. Visita teatralitzada i itinerant pels carrers del barri vell de Ripoll. A través 
d’un personatge fictici recreat amb un noble feudal de l’edat mitjana, recorre esdeveniments històrics 
narrats des de la fantasia i la realitat arran de les seves vivències, amb un perfil còmic, distès, 
desenfadat i amè. Inici: Oficina de Turisme. Horaris: els dijous 18 i 25 de juliol. Els dies 1, 8, 22 i 29 
d’agost. També els dies 10, 11 i 12 d’agost, a les 17 h. Preu: 8€ per persona. Menors de 8 anys: 
gratuït. De 9 a 14 anys: 5€. Per a més informació: Associació Brivall. www.brivall.com  

• De l’1 al 10 de setembre, a les instal·lacions esportives municipals, Casal de setembre. Per a més 
informació: piscina municipal, telèfon 972 70 23 56. Inscripcions, fins el 23 d’agost. Organització: 
Ajuntament de Ripoll – Esport.  

 



SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
1 A les 14 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, arrossada popular. Organització: Associació de 

Jubilats i Pensionistes. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
2 A les 21.30 h, a l’era d’en Serralta, sopar espectacle: Alimentem el mite Venda d’entrades: 

Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel. 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de les 16 a les 19 
h. Aforament limitat, cal reserva prèvia. Tarifes: adults, entrada anticipada, 18€: el mateix dia 
20€. Nens fins a 9 anys, 15€. Organització: Alimentem el Mite. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses. 

4 A les 18 h, al passeig del 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.  

9 A les 21.30 h, a l’era d’en Serralta, sopar espectacle: Alimentem el mite. Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel. 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de les 16 a les 
19h. Aforament limitat, cal reserva prèvia. Tarifes: adults entrada anticipada 18€ - el mateix dia 
20€. Nens fins a 9 anys 15€. Organització: Alimentem el Mite. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses. 

11 A les 18 h, al passeig del Comte Guifré, sardanes amb la Cobla la Principal de Berga. 
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. 

16 A les 21.30 h, a l’era d’en Serralta, sopar espectacle: Alimentem el mite Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel. 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de les 16 a les 
19h. Aforament limitat, cal reserva prèvia. Tarifes: adults, entrada anticipada 18€: el mateix dia, 
20€. Nens fins a 9 anys, 15€. Organització: Alimentem el Mite. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses. 

17 A partir de les 10 h, al centre de la Vila, botiga al carrer. Organització: Unió de Botiguers de 
Sant Joan de les Abadesses.  

17 XVIII Cicle de Representacions del mite del Comte Arnau. Caminada nocturna seguint les 
petjades del comte Arnau. Lloc: Entorn de Sant Joan de les Abadesses. Sortida: 21 h davant de 
l’absís del Monestir. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel. 972 720 599. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

23 A les 21.30 h, a l’era d’en Serralta, sopar espectacle Alimentem el mite Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Tel. 972 720 599. Horari: de 10 a 14 j i de les 16 a les 19 
h. Aforament limitat, cal reserva prèvia. Tarifes: Adults entrada anticipada 18€ - el mateix dia 
20€. Nens fins a 9 anys 15€. Organització: Alimentem el Mite. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses. 

24 XX Festa del carrer Beat Miró. A partir de les 10 h, activitats infantils. A les 18 h, audició de 
sardanes amb la Cobla Lluïsos. A les 22 h, ball a càrrec del Duo el Tren de la Costa. Organització: 
Veïns del carrer Beat Miró. Col·laboració: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses.  

24 A les 18 h, al jardí del Palmàs,. Organització: Associació de cantada de cançons populars i 
havaneres a càrrec del Grup la Bella Lola Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

24 A les 19 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba – Palau de l’Abadia, 11è centenari del reconeixement a 
l’abadessa Emma. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

24 A les 23.30 h, a l’antic escorxador, Festa de l’Escorxador. Organització: JAS. Col·laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

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

31 A les 18 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, Bingo. Organització: Associació de Jubilats i 
Pensionistes. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan.  

31 A les 18 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba, presentació del monogràfic de la Festa Major de 
Sant Joan de les Abadesses. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.   

 
Exposicions i altres activitats: 
• Fins l’1 de setembre, exposició: Menina – Rojo Rothko del pintor d’Alfonso Alzamora. Lloc: Espai Art 

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

 
 
 



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

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

• Visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i al Palau de l’Abadia. Visitareu un 
dels monuments més importants del romànic català i l’encisador claustre de l’antiga residència dels 
abats. Horari: de dimarts a dissabte, a les 11 h, dissabtes també a les 16.30 h i diumenges a les 
12h. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé  
reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. 

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

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

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

• Dilluns 5 i 26 d’agost, de les 17 a les 19 h, taller: Pastant farina. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de 
Sant Joan de les Abadesses. Taller per conèixer els cereals i com es transformaven en farina. 
Finalment, hi haurà un petit taller per fer-se el berenar. Preu: 8€; menors de 12 anys a 6 anys: 4€. 
50% de descompte amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 4€ adults i 2€ per nens de 6 
anys a 12 anys. Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Dilluns 12 d’agost, de les 17 a les 19 h, taller: Rastrejant el bosc. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de 
Sant Joan de les Abadesses. Taller per aprendre a identificar els rastres dels animals que viuen al 
bosc i que alguns són difícils de veure. Finalment, s’acaba fent cadascú el seu propi rastre. Preu: 8€; 
menors de 12 anys a 6 anys: 4€. 50% de descompte amb els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es 
pagarà 4€ adults i 2€ per nens de 6 anys a 12 anys. Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 
972.721.317 – www.alt-ter.org. 

• Dilluns 19 d’agost, de les 17 a les 19 h, taller: Aprenents de bruixes i bruixots. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Taller per aprendre a identificar les plantes remeieres 
que utilitzaven per fer les seves pocions. Al final, apendrem a fer algun remei casolà. Preu: 8€; 
menors de 12 anys a 6 anys: 4€. 50% de descompte amb els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es 
pagarà 4€ adults i 2€ per nens de 6 anys a 12 anys. Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 
972.721.317 – www.alt-ter.org. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
10 A les 18 h, a la plaça de la Generalitat, xeringada de colors i festa de l’escuma. 
14 A les 22 h, a la plaça de Sant Pau, cantada d’havaneres amb el grup Terral. A la mitja part, 

rom cremat per a tothom.  
24 Durant tot el dia, a coll Salarça, tir al plat local i general.  
25 Festa Major de la Ral. A les 12.30 h, a l’església de la Ral, missa amb l’acompanyament 

d’Eudald Jordà. A les 18 h, a la plaça de la Ral, cantada d’havaneres amb el grup Norai. A la mitja 
part, rom cremat per a tothom. A l’entrada de fosc i des de la mateixa plaça, focs de final de 
festa. 



... Sant Pau de Segúries 
 
30 Durant els dies 30, 31 d’agost i 1 i 2 de setembre, Festa Major de Sant Pau de Segúries. Per 

a més informació: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sant_pau_de_seguries/default.aspx  
 
SETCASES 
3 De les 9.30 a les 13.30 h, al pàrquing de la Closa d’en Xola, “Anem al riu” – Campanya 

participativa d’avaluació dels ecosistemes aquàtics del Ripollès. Sortida per valorar l’estat del Ter 
pel seu pas pel municipi de Setcases, a través d’aplicar la metodologia d’avaluació ambiental. 
Durant l’activitat s’identificaran aquelles espècies de vegetació i fauna que ens indiquen el bon o 
mal estat de l’ecosistema. Activitat gratuïta i per a totes les edats. Campanya participativa 
impulsada pel CEA Alt Ter, GEDENA i el Grup de Defensa del Ter. També compta amb el suport 
del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

3 A les 12 h, a la zona de la Balmeta, donada de sal al bestiar. S’ha de portar pícnic.  
3 i 4 A la sala dels estudis, concurs de rams.  
7 A les 12 h, en català, visita guiada a Setcases. No és gratuïta. Organització: País d’Art i 

Història Transfronterer.  
10 I edició de BTT a Setcases. Hora i lloc per concretar. A les 16 h, taller de maquillatge i 

bombolles gegants. Organització: Ajuntament de Setcases. 
13 A partir de les 22 h, a la sala dels Estudis, observació de les llàgrimes de Sant Llorenç.  
14 A les 12 h, en francès, visita guiada a Setcases. No és gratuït. Organització: País d’Art i 

Història Transfronterer. A les 16.30 h, a la plaça dels Estudis, concurs de dibuix infantil. 
15 Durant al matí i la tarda, a la plaça Verda, inflables.  
16 A les 22 h, havaneres amb el grup Norai.  
17 De les 11 a les 13.30 h, a la sala dels Estudis, Marató de donació de sang. Organització: Donants 

de Sang. A les 17 h, a la plaça Verda, sardanes.  
18 A les 12 h, a la plaça dels Estudis, festa de l’escuma. A les 19 h, a l’església de Setcases, 

Festival de Música de la Vall de Camprodon amb Toti Soler (guitarra catalana). No és 
gratuïta. 

21 A les 12 h, en català, visita guiada a Setcases. No és gratuït. Organització: País d’Art i Història 
Transfronterer. 

24 A les 17 h, a la plaça Verda, conta contes. A les 18 h, a la plaça Verda, concurs de truites 
d’ou. Tots els participants tindran un regal i el tast gratuït.  

28 A les 12 h, en francès, visita guiada a Setcases. No és gratuïta. Organització: País d’Art i 
Història Transfronterer. 

31 A les 17 h, a la plaça Verda, XII Trobada de Músics Sense Solfa. Organització: Ajuntament de 
Setcases.  

 
Altres Activitats 
• Dijous 8 i 22 d’agost, de les 11 a les 12.30 h, visita guiada “Setcases, set llegendes”. Visita per 

conèixer les llegendes de Setcases i els seus carrerons plens d’història. Preu: 8€; menors de 12 
anys, gratuïta. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, 
disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Per a més informació: CEA Alt Ter. 
Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

 
TOSES 
 
24 A les 19 h, a l’església romànica de Toses (S. XI), actuació de Contrapunt Duet: jazz, bossa 

nova i cançó tradicional. Organització: Ajuntament de Toses.  
 
Visites  
• A l’església de Sant Víctor de Dòrria. Per contractar l’accés i una visita guiada adreceu-vos al 

número de telèfon 669 40 63 81. Miquel Sitjar de Ruris Amatores (Guia oficial de la Generalitat, 
núm. 2662) Preu de la visita: 5€. Es recomana fer reserves amb antelació. Durant el mes d’agost i 
setembre, hi haurà un horari fix de visites: dimarts i dijous de les 17 a les 19 h. Organització: 
Ajuntament de Toses.  

• A l’església de Sant Cristòfol de Toses. Per contractar l’accés i una visita guiada adreceu-vos al 
número de telèfon 669 40 63 81 a Miquel Sitjar. de Ruris Amatores (Guia oficial de la Generalitat, 
núm. 2662) Preu de la visita: 5€. Es recomana fer reserves amb antelació. Durant el mes d’agost, hi 
haurà un horari fix de visites: dilluns i dimecres de les 12 a les 14 h. Organització: Ajuntament de 
Toses.  

 
 
 



VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
3 XXVIII Campionat de tennis taula d’aficionats. Des de les 10.30 h (per a la mainada de 6 a 

14 anys), i a les 16.30 h (per adults), a la sala polivalent. Organització: Centre d’Esbarjo. 
4 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 d’adult: 12€ i nens: 5€ fins a 8 anys. Encarregar el dinar a l’Ajuntament, telèfon 
972701909. Organització: Comissió de Festes. 

10 A les 10 h, al camp de futbol 7, III Torneig de Futbol 3 contra 3. A les 18.30 h, davant de 
l’Ajuntament, Campionat de petanca. Organització: Centre d’Esbarjo. 

16 De les 18 a les 20.30, al local Cultural, donació de sang. Organització: Donants de sang. 
17 A partir de les 16 h, al local Cultural, campionat local de botifarra. Organització: Associació de 

Gent Gran de Vallfogona. 
17 De les 17 a les 19 h, davant de l’Ajuntament de Vallfogona, taller de màscares per a nens fins a 

12 anys. Organització: Centre d’Esbarjo.  
17 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: 
Centre d’Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

23 Festa Major. A les 19 h, cercavila amb en Plafalgars i la Faràndula, acompanyats dels Grallers i 
Timbalers de Vallfogona. A la plaça de la Vila, ball popular del gegant i tots els assistents. En 
acabar, pregó a càrrec del mestre de dansa Carles d’Abàsolo. Al centre cívic i social, exposició del 
concurs de fotografia del centre d’Esbarjo. Lliurament de premis i piscolabis. 
(Bases del concurs de fotografia: Es poden presentar 3 fotos de tema sobre Vallfogona i 3 fotos 
de tema lliure. Les fotos s’han de presentar en format de 30x40 cm, amb un fons en cartolina. 
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. Agrairíem que les fotografies s’enviessin per correu electrònic a la direcció 
esbarjo_st_julia@hotmail.es Es poden entregar les fotos fins el 15 d’agost, a l’Ajuntament, Forn, 
Can Polla i Mr. Bikers.). 
A les 22.30 h, teatre amb l’obra: “A l’armari i al llit al primer crit” de Lluís Coguard i a càrrec del 
grup de teatre local Milany. Entrades anticipades i numerades: 3€. Venda a partir del 12 d’agost a 
l’Ajuntament. Aforament limitat. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva coberta, concert amb en 
Miquel del Roig i seguidament, sessió disco a càrrec del grup local Dj’s de la Vall del Foc.  

24 Festa Major. A les 10.30 h, a la zona verda de davant de l’Ajuntament, gimcana infantil. En 
acabar, espectacles amb escuma de colors. A les 11.30 h, ofrena floral. Organització: Centre 
d’Esbarjo en memòria de tots aquells éssers estimats que ens han deixat. A les 16.30 h, a la pista 
poliesportiva coberta, espectacle infantil d’animació amb en Jordi Tonietti i a continuació, berenar 
per a la canalla amb coca. A les 18.30 h, a la zona esportiva municipal. Partit de futbol-7: Casats 
contra solters. XIV Torneig Memorial Robert Foguet. A les 23 h, correfoc a càrrec dels Diables 
d’Alpens. I a la pista poliesportiva, gran ball de Festa Major amb Virus i los Pachucos. 

25 Festa Major. A les 12 h, davant de l’Ajuntament, actuació castellera amb els Xerrics d’Olot. A les 
13 h, missa i ofici tocat per la cobla Principal de Banyoles. Tot seguit, a la zona verda de davant 
de l’Ajuntament, audició de sardanes. A les 17 h, a la pista poliesportiva coberta, ball de fi de 
festa amb Bona Nota. Exposició de Races Autòctones Catalanes de Coloms, al centre cívic i social 
i tots els nens i nenes podran banyar-se a la piscina municipal. (Tots els actes són gratuïts, 
excepte la funció de teatre. La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar la programació 
prevista en cas de força major.) 

31 De les 9.30 a les 13.30 h, “Anem al riu” – Campanya participativa d’avaluació dels ecosistemes 
aquàtics del Ripollès. Punt de trobada: plaça de la Salut (Zona esportiva). Sortida per valorar 
l’estat de la riera de Vallfogona, a través d’aplicar la metodologia d’avaluació ambiental. Durant 
l’activitat s’identificaran aquelles espècies de vegetació i fauna que ens indiquen el bon o mal 
estat de l’ecosistema. Activitat gratuïta i per a totes les edats. Campanya participativa impulsada 
pel CEA Alt Ter, GEDENA i el Grup de Defensa del Ter. També compta amb el suport del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 
Altres activitats 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts, a les 18h, al local polivalent. 
• Temporada de bany a la piscina. Preus: tiquets d’adults, feiner: 4€; nens de 6 a 12 anys feiner: 

2,40€. Adults, dissabte i festiu: 4,50€; nens de 6 a 12 anys dissabte i festius: 2,60€. 
• Casal d’estiu 2013 a Vallfogona de Ripollès. Del 25 de juny al 23/30 d’agost (torns setmanals). 

Horari: de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu dia solt: 12€; 1-2-3 setmanes: 
50€/setmana; més de 4 setmanes: 42€/setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: Escola de Vallfogona.  



VILALLONGA DE TER 
 
2 A les 22 h, a la zona esportiva, Festa de la piscina. Hi haurà sangria per a tothom. 

Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
3 A les 18 h, a la zona esportiva, Festa d’Estiu: audició de sardanes amb la Cobla La Principal de 

Banyoles. 
4 A les 12 h, a la zona esportiva, xeringada i festa de l’espuma.  
10 A les 22 h, a la zona esportiva, havaneres a càrrec de “Peix Fregit”. Hi haurà rom cremat per a 

tothom.  
11 Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, a la sala la Cooperativa, actuació de 

Blaumut: “El Turista”.  
18 A les 18 h, a la zona esportiva, animació infantil a càrrec de Jordi Patxeco.  
24 Festa Major de Tregurà. A les 17 h, espectacle infantil amb País de Xauxa. A les 23 h, ball i 

disco mòbil amb Josep Bardulet.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


