
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Juliol 2011  

 
CAMPDEVÀNOL 
 
1 Festa i sopar de les dones que realitzen gimnàstica, al pavelló Mercè Guix. Organització: AV Sant 

Cristòfol.  
2 IV jornades per a la promoció de l’esport a Campdevànol.  
3 53è aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. 
3 XXXIII concurs infantil de pesca sense mort. Organització: Associació de Pesca del Freser.  
3 Ball de tarda a la sala Diagonal, a càrrec de Shakata.  
6 A les 20h, a la sala auditori del centre cívic La Confiança, concert en família de música 

moderna dels professors de l’Escola de música del Ripollès.  
8 Cinema al carrer. Organització: AV barri de Sant Cristòfol. 
9 Festa del barri de Sant Cristòfol. Organització: AV barri de Sant Cristòfol.  
9 A la tarda, audició de sardanes, a la plaça de Sant Antoni Maria Claret. Organització: GEC 

Sardanes. 
10 Dotze hores de tenis. Organització: Club Tenis Campdevànol. Ball de tarda a la sala Diagonal, a 

càrrec de Blue-Moon. 
16 VI Campodavandali: El mercat dels vàndals. 
16 i 17 XIII jornades de futbol sala. Organització: Club Futbol Sala de Campdevànol. 
17 Ball de tarda a la sala Diagonal, a càrrec de Josep Mª d’Avinyó. 
23 Tie Break Nocturn Tenis. Organització: Club Tenis Campdevànol. 
24 Ball de tarda a la sala Diagonal, a càrrec de Trio Costa Brava.  
30 IV edició de la nit dels Monòlegs.  
30 Col�lectiva 2011 (valle de Hecho – Pirineu Osca). Organització: GEC.  
31 Ball de tarda a la sala Diagonal, a càrrec de Josep Mª d’Avinyó. 
 
Exposicions i altres activitats 

• Diumenge 24, de les 11h a les 13.30h, el secret de comte Arnau. Les cascades i els gorgs del 
torrent de la Cabana amaguen un camí que va recórrer el comte Arnau. La pista ens portarà fins 
a un secret. Ens hi acompanyes? Preu: 5€. Menors de 12 anys, gratuït. Visita gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Lloc: Àrea de lleure de la Font del Querol. 
Organització: CEA Alt Ter. Tel: 972 72 13 17. www.alt-ter.org 

• Del 30 de juliol al 6 d’agost, col�lectiva 2011 (Valle de Hecho i Pirineus d’Osca). Organització: 
GEC.  

 
Centre cívic La Confiança 

• Exposició de Sant Joan, a la sala del Molí, a càrrec de l’Escola d’Art de Vic i amb la direcció de 
l’Eudald Alabau.  

• Exposició permanent Coll i Bardulet. Entrada lliure. Horaris: divendres, de les 17h a les 20h. 
Dissabtes de les 11h a les 14 i de les 17h a les 20h. Diumenges i festius, de les 11h a les 14h.  

• Aula d’estudi i treball en grup. Els dimecres, de 16h a 19h, s’hi pot estudiar i fer treballs en 
grup. Els usuaris i usuàries també tindran a la seva disposició 12 ordinadors amb connexió a 
Internet i xarxa wifi per a ordinadors portàtils. Organització: Ajuntament de Campdevànol  

• Punt d’informació juvenil. Els dimecres, de 16h a 19h. El tècnic de joventut romandrà a 
disposició de tots els joves per tal d’oferir-los informació, orientació i recursos sobre qüestions 
que els puguin interessar: educació i formació, habitatge, vacances i estades, associacionisme, 
salut i prevenció, etc.  

• Busques feina? Vine i t’assessorarem! Servei d’Ocupació de la UIER i Ripollès 
Desenvolupament. 

 
CAMPRODON 
 
16 A partir de les 8h, campionat de golf a favor de la Lliga Catalana de Malalts de Càncer (només 

federats. Tot seguit, gran dinar popular, per a tothom. A les 19h, sardanes, a la plaça del Carme 
amb la Cobla Lluïsos de Taradell.  

23 A les 22.30h, sardanes amb la cobla Selvamar, al carrer Monestir.  
 
Exposicions i visites guiades 
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14h i de 16 a 19h, i els diumenges, d’11 a 14h. Entre 

setmana romandrà tancat. 
 



...Camprodon 
 
Altres activitats 

• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades 
del nucli antic de la vila. Punt TIC: C/Josep Morer,16. De dilluns a divendres, de 9 a 15h.  

• Biblioteca municipal al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 a 20.30h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. De dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte, d’11 a 

13h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h i de 16 a 19h. Diumenge, de 10 a 14h, 

Diumenge tarda i dilluns, tancat. 
 
GOMBRÈN 
 
31 Festa de la sega. Organització: Ajuntament de Gombrèn.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Casal d’estiu infantil, del 27 de juny fins al 29 de juliol, al centre cívic de Gombrèn. Inscripcions a 

l’Ajuntament. 
• La piscina municipal s’obrirà des del proper dia 24 de juny de 2011 fins al 28 d’agost de 2011. 
• Diumenge 31, d’11 a 13.30h, visita al Museu del Comte Arnau i al castell de Mataplana. Al 

Museu hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell. Durant la visita s’explica la 
llegenda del comte Arnau i es descobreixen indrets relacionats amb el mite, com el gorg dels 
Banyuts i el mateix castell de Mataplana. La visita finalitza al castell, on s’explica la història dels 
Mataplana i l’evolució de l’edifici al llarg de la història. Preu: 7€; de 8 a 12 anys 2€. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!. Només 2€ d’entrades per persona. 
Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – 
www.alt-ter.org 

 
LES LLOSSES 
 
3 I trobada d’acordionistes a les Llosses. A les 18h, audició de cançons populars i tradicionals. A les 

21h, sopar popular. A continuació, ball amb els acordions. Lloc: plaça de Matamala. Organització: 
Ajuntament de les Llosses i Comissió de Festes de les Llosses.  

 
LLANARS 
 
30 A les 22h, havaneres amb el grup Peix Fregit. Lloc: piscina municipal de Llanars. 

Organització: Comissió de Festes i Ajuntament de Llanars. 
 
MOLLÓ 
 
8 Festa del Roser 2011. De les 16h a les 21h, a la plaça Major, venda de tiquets del dinar 

popular. Al vespre, engalanament de carrers i sopar de veïns. Organització: Ajuntament de Molló. 
9 Festa del Roser 2011. A les 10h, al serrat de can Julià, tir al plat. De les 11h a les 14h, a la 

plaça Migjorn, inflables gratuïts per a la mainada i venda de samarretes de la festa i tiquets del 
dinar popular. A les 12h, a la pista poliesportiva, partit de futbol de casats i solteres contra 
casades i solters. A les 12.30h, a la plaça de la Comunicació, benedicció de vehicles professionals 
de la Vall de Camprodon. A les 13h, a la sala polivalent, vermut popular. A les 13.10h, a la sala 
polivalent, entrega dels premis del tir al plat. De les 16h a les 19h, a la plaça Migjorn, inflables 
gratuïts per a la mainada. A les 17h, a la plaça Major, bicicrucis. A les 20h, a l’església de Santa 
Cecília, missa anticipada. A les 20.30h, a la piscina municipal, remullada. A les 20.30h, sala 
polivalent, ball de nit amb Kirtana.  

10 Festa del Roser 2011. De les 11h a les 19h, a la piscina municipal, “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple”. A les 11.20h, davant de la casa de la vila, passant. A les 11.30h, a l’església de Santa 
Cecília, missa solemne en honor de la Mare de Déu del Roser. A les 12.15h, al carrer de 
l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Principal 
de Banyoles. A les 17h, a la plaça Major, espectacle d’animació infantil. A les 18.30h, a la plaça 
Major, sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles. A les 23.30h, a la sala polivalent, ball de nit 
amb Cafè Trio. Organització: Ajuntament de Molló. 

 
 
 



... Molló 
 
11 Festa del Roser 2011. A les 11h, a la plaça Major, entrega de premis del concurs de carrers. A 

les 11.30h, a la plaça Major, gimcana: Arreplega lo que puguis, i carda’n el que vulguis. A les 
14h, a la plaça de la Font Vella, dinar popular. A les 16h, a la plaça de la Font Vella, jocs 
tradicionals. A les 18.30h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot. A les 
19.30h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20h, a la plaça Major, ballets vuitcentistes. 
Organització: Ajuntament de Molló. 

 
OGASSA 
 
10 Aplec de la Mare de Déu del Puig de França. Organització: Ajuntament d’Ogassa.  
 
PARDINES 
 
9 Núria – Eina, excursió botànica. Sortida a les 6.45h, a la plaça del Padró. Recorregut: Núria, coll 

d’Eina  i Eina. Organització: Centre Alpí Vall del Segadell.  
 
PLANOLES 
 
2 Concert de l’escola de música, a l’església de Sant Vicenç. Segons l’agenda de l’Escola 

Comarcal de música.  
 
Altres activitats 
• Casal d’Estiu per a nenes entre 4 i 12 anys. Incripcions a l’Ajuntament de Planoles. (35€ per 

setmana. 
• Aquagym. Dilluns, dimecres i divendres de les 17h a les 18h. 30e per mes. 4,50€ per sessió 

independent.  
 
QUERALBS 
 
17 Durant tot el dia, VI trobada de col�leccionistes. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Organització: 

Ajuntament de Queralbs.  
22 A les 21h, repic de campanes donant pas a la Festa Major. Organització: Ajuntament de 

Queralbs.  
23 Festa Major de Queralbs. De les 16.30h a les 19.30h, atraccions amb Mòbil Park i festa de 

l’escuma, a la plaça del Raig. A les 23.30h, ball amb l’orquestra Golden Resort. A les 02.30h, ball 
amb La Bella i les Besties. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Organització: Ajuntament de Queralbs.  

24 Festa Major de Queralbs. A les 10h, tir al plat local, al Molí. A les 17h, ball per a petits i grans 
amb Amadeu i Cia i xocolatada. A les 22h, havaneres amb el grup Cavall Bernat. Lloc: plaça de 
l’Ajuntament. Organització: Ajuntament de Queralbs.  

25 Festa Major de Queralbs. A les 11h, missa cantada per la Cobla la Principal d’Olot. A les 13h i a 
les 18h, sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot. A les 23.30h, ball amb el grup Cafè Trio. Lloc: 
Plaça de l’Ajuntament. Organització: Ajuntament de Queralbs. .  

26 A les 17h, jocs de cucanya, a la plaça de l’Ajuntament. Organització: Ajuntament de Queralbs. 
 
Vall de Núria 
2 i 3 Fira agroalimentària del Ripollès. Dos dies d’exposició i venda de productes del Ripollès, amb 

la presència dels artesans i productors alimentaris de la comarca. Una gran oportunitat per 
conèixer la qualitat dels nostres productes agroalimentaris. Per a més informació: 972 73 20 20. 

10 Festival Europeu de Ball i Dansa. Trobada de diversos esbarts dansaires d’arreu del món. 
Actuacions a la Vall de Núria, durant tot el matí. Per a més informació: 972 73 20 20. 

17 V cursa Olla de Núria. Cursa d’àmbit internacional inclosa en el circuit Mountain Running 
Internatianal CUP, amb la participació dels millors corredors del món en categoria masculina i 
femenina. Un dels itineraris de muntanya més emblemàtics del Pirineu i una de les curses més 
peculiars del món. Ni un sol quilòmetre d’asfalt, el 80km del recorregut a més de 2.500 m 
d’alçada, etc. Village a l’esplanada del santuari, curses infantils durant el matí, actuacions i 
sortides guiades per fer de públic durant l’itinerari. Per a més informació: 972 73 20 20. 

 
 
 
 
 
 



RIBES DE FRESER 
 
2 Al matí, sortida dels gegants al nucli antic de Barcelona. A les 22h, a la plaça del Mercat, audició 

de sardanes amb la Cobla Genisenca.  
9 i 10 Festival Valldansa. A les 18h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes amb la Cobla Vila 

d’Olesa.  
16 i 17 Trobada de gegants.  
24 Sortida dels gegants a Canovelles. A les 18h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes amb la 

Cobla Cadaqués. 
30 A les 18h, a la plaça del Mercat, audició de sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot. A les 19h, 

a la sala d’exposicions del casal municipal de cultura, inauguració de l’exposició de fotografies 
antigues de la col�lecció sr. Sunyol. 

 
Exposicions i altres activitats 
• Diumenge 10, de les 11h a les 13h, el castell dels nans de Ribes de Freser. Tot passejant per la 

vila de Ribes de Freser, descobrirem els seus orígens, entre ells, el del castell de Sant Pere i la seva 
relació amb uns nans que el van habitar. Preu: 7€; de 8 a 12 anys, 2€. Visita guiada gratuïta amb 
els tiquets de la campanya “El Ripollès convida!”. Lloc: Oficina de Turisme de Ribes de Freser. 
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org 

• Del 15 al 29 de juliol, a la sala d’exposicions del casal municipal de cultura, exposició “President 
Macià”.  

 
RIPOLL 
 
1 A les 20h, “Viatgem a Xipre”, guiats per Pep Sala i Xevi Vall. Lloc: Biblioteca Lambert Mata. 

Organització: Biblioteca Lambert Mata. 
1 A les 18h, juguem amb verdures (3 – 6 anys). Taller a càrrec de l’Aula d’Hostaleria. Lloc: Aula 

d’Hostaleria. Organització: Aula d’Hostaleria del Ripollès. 
1 A les 22.15h, cine club amb la pel�lícula Tokio Blues. Lloc: teatre Comtal. Organització: Cine 

Club ARIC. 
2 Festa del barri Honorat Vilamanyà. Lloc: Barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV H. 

Vilamanyà. 
2 i 3 Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa a Sant Amand. Lloc: Pla de Pena (Sant 

Amand). Organització: Club Excursionista de Ripoll.  
2 Festa bel barri d’Engordans. Lloc: barri Engordans. Organització: AV Engordans.  
2 A les 22h, 32è festival de música de Ripoll. Concert de música coral amb l’Orfeó Vigatà, el Cor 

de Madrigalistes de Catalunya i l’orquestra The Ripieno Consort. Lloc: Monestir de Santa Maria de 
Ripoll. Organització: Amics de la Música de Ripoll.  

2 Festa del barri del Ninot. Durant la tarda hi haurà activitats infantils. A les 21.30h, sardanes i 
ball. Lloc: barri del Ninot. Organització: AV barri del Ninot, amb la col�laboració de l’Agrupació 
Sardanista.  

3 Campionat de cotxes de ràdio control teledirigits model Truggys. Lloc: circuit cotxes ràdio 
control Organització: Ràdio Control del Ripollès. 

3 A les 11.30h, final del curs de dansa. Lloc: Teatre Comtal. Organització: Ajuntament de Ripoll. 
6 A les 19h, concert de música moderna, a càrrec dels professors de l’Escola Comarcal de 

Música: Mònica Bargalló, cant. Jordi Ballesteros, saxo. Lluís Casals, guitarra, Carles Miquel, 
bateria, Franco Molinari, baix, i Jordi Pau, piano. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Escola 
Comarcal de Música. 

7 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu. Recital poètic, a càrrec d’Enric Casasses. Lloc: plaça 
Abat Arnulf. Organització: restaurant el Crocus i l’Associació Orinal. 

8 Festa del barri de Vista Alegre, la Granja i el Soleil. Concert amb el grup Virus. Lloc: barri de 
Vista Alegre. Organització: AV Vista Alegre, la Granja i el Soleil. 

9 De les 20h a les 24h, Ripi Golfa. Lloc: centre de la Vila. Organització: Unió Botiguers de Ripoll. 
9 A les 22h, 32è festival de música de Ripoll. “Lizst i el virtuosisme instrumental”, amb motiu 

del bicentenari del naixement de Franz Lizst. Lloc: claustre del Monestir. Organització: Amics de 
la Música de Ripoll. 

10 Senderisme: pla de la Molina – coll de la coma de l’Orri – Setcases (Ripollès). Organització: Club 
Excursionista de Ripoll.  

13 A les 21.30h, “El treball i els productes del ferro”: visita gratuïta a la farga Palau i a la sala del 
ferro del museu Etnogràfic. Lloc: inici a la farga Palau (passeig de la Farga Catalana). 
Organització: Ajuntament de Ripoll.  

14 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu. Recital poètic, a càrrec d’Andreu Subirats. Lloc: plaça 
Abat Arnulf. Organització: restaurant El Crocus i l’Associació Orinal 

 



...Ripoll 
 
15 A les 20h, Viatgem a l’Equador, de la mà de Ferran Gonzalez i Anna Folch. Lloc: Biblioteca 

Lambert Mata i Organització: Biblioteca Lambert Mata. 
15 A les 22h, 32è festival de música de Ripoll. Concert de sardanes i música per a cobla amb la 

cobla Sant Jordi. Lloc: claustre del Monestir. Organització: Amics de la Música de Ripoll 
16 De les 10h a les 14h i de les 14.30h a les 21h, donació de sang, a la sala Eudald Graells. 

Organització: Associació de Donants de Sang. 
16 A les 22h, concert dels alumnes del curs d’interpretació musical de Ripoll. Lloc: claustre 

del Monestir. Organització: Amics de la Música de Ripoll. 
16 Festa del barri Fuensanta. Activitats infantils i ball. Lloc: barri Fuensanta. Organització: AV 

Fuensanta. 
16 A les 17.30h, ballada de sardanes d’inici d’aplec, amb la cobla Costa Brava. Lloc: plaça de la 

Llibertat. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll. 
17 A les 9.30h, 58è aplec de la sardana de Ripoll, amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada, 

Bellpuig Cobla i Jovenívola de Sabadell. Reconeixement al mestre Joaquim Soms i Janer. Lloc: 
passeig Ragull. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.  

20 A les 21.30h, El trajecte dels objectes, visita gratuïta al museu Etnogràfic de Ripoll. Al final, 
s’oferirà una copa de cava. Lloc: museu Etnogràfic. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

21 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu. Recital poètic a càrrec d’Elies Barberà. Lloc: plaça 
Abat Arnulf. Organització: restaurant el Crocus i l’Associació Orinal. 

22 A les 21h, concert coral Flor de Maig i posteriorment, sardinada popular. Lloc: passeig Ragull- 
Organització: coral Flor de Maig.  

23 Festa del barri de la carretera de Barcelona. Activitats infantils, sardanes i ball. Lloc: barri de 
la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri Carretera de Barcelona.  

23 A les 18.30h, ballada de sardanes amb motiu de la festa del barri de la carretera de Barcelona, 
amb la cobla Lluïsos. Lloc: passeig Ragull. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll i AV barri 
carretera de Barcelona. 

23 A les 22h, 32è festival de música de Ripoll. A un amic, recital de poesia i piano amb Mª Dolors 
Vilaplana, Enric Cassany i Joan Amils. Lloc: sala Abat Senjust. Organització: Amics de la Música 
de Ripoll  

27 De les 20h a les 23h, oci alternatiu amb ordinadors, consoles videojocs, màquines de ball, 
jocs en xarxa, etc. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

28 A les 21h, Exquisits, festival poètic d’estiu. Recital poètic a càrrec de Tomàs Arias. Lloc: plaça 
Abat Arnulf. Organització: restaurant el Crocus i l’Associació Orinal. 

30 A les 12h, club de lectura amb el llibre Calaveres atònites, de Jesús Moncada. Lloc: 
Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata. 

 
Exposicions i altres activitats 
• De l’1 al 31 de juliol, exposició d’aquarel�les de David Bernard. Lloc: sala Josep Mª Anglada de la 

Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata. 
• Del 8 al 29 de juliol, exposició: “Dones petes”. Lloc: sala Abat Senjust (plaça de l’Ajuntament, 3). 

Organització: Centre d’estudis interdisciplinaris de la dona, càtedra UNESCO, grup de recerca 
GETLICHC de la Universitat de Vic, amb el suport d’UNNIM obra social, Institut Català de les Dones i 
la col�laboració de l’Ajuntament de Ripoll.  

• De l’1 al 31 de juliol, bibliopiscina. De les 16h a les 19h, al solàrium de la piscina municipal de 
Ripoll. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

• Del 6 al 12 de juliol, curs d’extensió universitària de la Universitat de Vic: El camí ramader del 
Lluçanès al Ripollès. Informació i matrícules a la Universitat de Vic – Campus Miramarges. Edifici F. 
Carrer Sagrada Família, 7,de Vic. Tel: 928815516. Organització: Universitat de Vic i Ajuntament de 
Ripoll.  

• Dijous del mes de juliol, de les 17h a les 20h, a la plaça de la Lira. Òmnia al carrer. Connexió 
gratuïta a Iternet d’una hora per persona (infants menors de 10 anys,acompanyats d’un adult).  

• Dissabte 9, de les 17h a les 19h, 5 segles forjant Ripoll. Acompanyats per un monjo del monestir 
es descobreixen diferents racons i elements històrics de la vila vella de Ripoll. Durant el recorregut es 
visita l’interior de la Farga Palau i s’explica la importància del treball del ferro per a la vila i la 
comarca. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb tiquets de la campanya El 
Ripollès Convida! Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Organització: 
CEA Alt Ter i Ajuntament de Ripoll. 

• Del 27 de juny a l’1 de juliol, Tastatallers: Activitat de lleure per a nens i nenes nascuts entre els 
anys 1999 i 2006. Informació i inscripció, a partir del 30 de maig, a les oficines de la piscina 
municipal de Ripoll. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

 
 



... Ripoll 
 
• Del 27 de juny al 26 d’agost, Estiu actiu 2011. Esplai d’estiu – casal presportiu i casal esportiu. 

Informació i inscripcions a les oficines de la piscina municipal de Ripoll, a partir del dia 30 de maig. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

• Del 30 al 13 de juliol, cursos intensius d’estiu d’anglès i francès (3 hores diàries). Matrícula i 
informació,EOI Ripoll. Telèfon: 972 71 43 34. http://xtec.cat/eoiripoll Lloc: EOI Ripoll. Organització: 
EOI Ripoll. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
2 Festa de la vila Vella. A les 18h, animació infantil a càrrec de Rocam, a les 21h. Sopar i 

posteriorment, ball amb el conjunt Maracaibo. Lloc: plaça Major. Organització: Associació de la Vila 
Vella i col�laboració: Ajuntament de Sant Joan. 

2 i 3  De les 8h fins a les 17h, formació – curs de seguretat en muntanya estival. Punt de sortida: 
per concretar amb programes de carrer. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.  

3 A les 18.30h, sardanes amb la cobla Genisenca, al passeig de Comte Guifré. Organització: 
Agrupació sardanista i col�laboració: Ajuntament de Sant Joan.  

8 Presentació del XVI cicle de representacions del mite del comte Arnau. A les 19h, 
conferència: El comte Arnau del segle XXI, a càrrec de Margarita Casacuberta, doctora en filosofia 
catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguidament, refrigeri, amb degustació del 
dolç del comte Arnau. Lloc: sala Abat Arnau de Vilalba del palau de l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Patrocina: Generalitat de Catalunya, Pla de 
dinamització de productes turístics Terra de Comtes, Terra de Comtes, Ripollès Desenvolupament i 
Ministeri d’indústria, Turisme i Comerç. Col�laboració: Comissió del Comte Arnau, Alimentem el 
Mite, Unió Excursionista de Sant Joan, Unió de Botiguers de Sant Joan, Unió de Botiguers de 
Ripoll, Associació Catòlica de Pares de Família i Junta del Monestir.  

8 A les 22h, cinema a la fresca, amb la pel�lícula Ice Age 3, a la plaça Clavé. Organitza: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

9 i 10 A les 8h, sortida general: circular del Canigó. Punt de sortida: cafeteria de la Rodona. 
Organitza: Unió excursionista de Sant Joan.  

10 A les 18.30h, sardanes amb la cobla Principal de Porqueres, al passeig Comte Guifré. 
Organització: Agrupació Sardanista i col�laboració: Ajuntament de Sant Joan.  

16 i 17  A les 17h fins les 12h de l’endemà, nit de refugi i cim del Taga. Punt de sortida: per concretar 
amb programes de carrer. Organització: Unió excursionista de Sant Joan.  

16 A les 18h, festa de la música al Palmàs. Lloc: jardí del Palmàs. Organització: Casal Jaume 
Nunó.  

16 A les 22h, XVI cicle de representacions del mite del comte Arnau. El comte Arnau a càrrec 
de l’esbart dansaire Marboleny. Lloc: claustre del monestir de Sant Joan. Preu entrada: 12€ - 
abonaments de 3 representacions 30€. Venta de localitats: Oficina de turisme – palau de l’Abadia. 
Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de les 9h a les 14h i de les 16h a les 19h. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Patrocina: Generalitat de Catalunya, Pla de 
dinamització de productes turístics Terra de Comtes, Terra de Comtes, Ripollès Desenvolupament i 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Col�laboració: Comissió del Comte Arnau, Alimentem el 
Mite, Unió Excursionista de Sant Joan, Unió de Botiguers de Sant Joan, Unió de Botiguers de 
Ripoll, Associació Catòlica de Pares de Família i Junta del Monestir.  

17 54a. Missa al cim del Taga. Hora i sortida a concretar amb programes de carrer. Organització: 
Unió Excursionista de Sant Joan. 

17 A les 18.30h, sardanes amb la cobla Principal de Berga, al passeig Comte Guifré. Organització: 
Agrupació Sardanista i col�laboració: Ajuntament de Sant Joan. 

17 A les 22h, cinema a la fresca amb la pel�lícula Pa negre. Lloc: Jardí del Palmàs. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

22 A les 22h, cinema a la fresca amb la pel�lícula Shrek 4. Lloc: piscina municipal. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

23 A les 18h, gimcana del comte Arnau infantil, a càrrec de Diverta. Lloc: passeig del comte Guifré. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i col�laboració: Diputació de Girona. 

 
 
 
 
 
 
 
 



... Sant Joan de les Abadesses 
 
23 A les 22h, XVI cicle de representacions del mite del comte Arnau. Concert: Xavier Ribalta 

canta Màrius Torres i Joan Maragall.  Lloc: claustre del monestir de Sant Joan. Preu entrada: 12€. 
Venta de localitats: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de les 
9h a les 14h i de les 16h a les 19h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Patrocina: Generalitat de Catalunya, Pla de dinamització de productes turístics Terra de Comtes, 
Terra de Comtes, Ripollès Desenvolupament i Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
Col�laboració: Comissió del comte Arnau, Alimentem el Mite, Unió Excursionista de Sant Joan, Unió 
de botiguers de Sant Joan, Unió de Botiguers de Ripoll, Associació Catòlica de Pares de Família i 
Junta del Monestir.  

24 A les 19h, sardanes amb la cobla Principal de Berga, al passeig comte Guifré. Organització: 
Agrupació Sardanista i col�laboració: Ajuntament de Sant Joan.  

30 Durant tot el dia, mercat del comte Arnau. Lloc: plaça Major i casc antic. Organització: Ajuntament 
de Sant Joan.  

30 A les 22h, XVI cicle de representacions del mite del comte Arnau. El comte Arnau de Joan 
Maragall, a càrrec del SAT Teatre Centre. Lloc: claustre del monestir de Sant Joan. Preu entrada: 
12€. Venda de localitats: Oficina de Turisme – palau de l’Abadia. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 
les 9h a les 14h i de les 16h a les 19h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Patrocina: Generalitat de Catalunya, Pla de dinamització de productes turístics Terra de Comtes, 
Terra de Comtes, Ripollès Desenvolupament i Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
Col�laboració: Comissió del Comte Arnau, Alimentem el mite, Unió Excursionista de Sant Joan, 
Unió de botiguers de Sant Joan, Unió de Botiguers de Ripoll, Associació Catòlica de Pares de 
Família i Junta del Monestir. 

31 22a trobada sardanista de la comarca del Ripollès. A les 12h, al palau de l’Abadia, 
presentació de l’exposició: Antologia dels nostres compositors, de Josep Burniol amb la presència 
de la regidora de cultura, Montserrat Tallant; Marcel Miquel i Bartomeu Duran, president de la 
federació sardanista de Catalunya. A les 14h, dinar el restaurant Janpere. A les 17h, al passeig 
comte Guifré, doble audició de sardanes, amb la cobla Ciutat de Girona i cobla Vila d’Olesa. 
Organització: Agrupació Sardanista i col�laboració: Ajuntament de Sant Joan i Federació 
Sardanista de Catalunya. 

31 A les 22h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escala. A la mitja nit, rom 
cremat. Organització: Ajuntament de Sant Joan i col�laboració: Diputació de Girona. 

 
Exposicions: 
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De 10h a 14h, i de 16h a 19h 

– diumenge de 10h a 14h, al Palau de l’Abadia. Organitza: Ajuntament de Sant Joan i Terra de 
Comtes i Abats. 

• Fins al 31 de juliol, exposició de Josep Niebla: “Àfrica en la memòria” i “Obra dura”. Lloc: Palau de 
l’Abadia. Hora: de les 10h a les 14h i de les 16h a les 19h – diumenge de 10h a 14h. Organització: 
Regidoria de Cultura.  

 
Visites guiades: 
• Dissabtes 2, 9 i 16 de juliol, visita al monestir de Sant Joan, a les 11h del matí. Es pot 

complementar a les 12h, amb la visita al Centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau. Lloc: punt 
de sortida l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: Monestir: adult 5€, nens de 8 a 13 anys: 
1,50€ i menors de 8 anys gratuït. Monestir i C.I. del Comte Arnau: adults 8€, nens de 8 a 13 anys: 
3€ i menors de 8 anys: gratuï.(inclou l’entrada al Monestir i al centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. Col�laboració: turisme rural: El Janpere, El 
Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, 
pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, restaurant la Teuleria, restaurant Ruta del Ferro i 
restaurant Mas les Feixes. 

• Els dies 23, 26, 28 i 30 de juliol, visita guiada – De l’Abadessa al comte Arnau; de la 
història a la llegenda. Lloc: punt de sortida l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: adults 
8€, nens menors de 13 anys i nens de 8 a 13 anys, 3€. Menors de 8 anys, gratuït (inclou l’entrada al 
monestir i centre d’interpretació del mite del comte Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. 
Col�laboració: masies de turisme rural: El Janpere, El Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, 
can Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, 
restaurant la Teuleria, restaurant Ruta del Ferro i restaurant Mas les Feixes. 

 
 
 
 
 



... Sant Joan de les Abadesses 
 
• El dia 29 de juliol, a les 21h, XVI cicle representació del mite del comte Arnau. Alimentem el 

mite – sopars espectacles. Una jove benestant del poble desafiarà el poder i les autoritats de la vila 
per tal de casar-se amb la persona que realment estima. Lloc: punt de sortida al palau de l’Abadia. 
Venda entrades:Oficina de turisme – palau de l’Abadia. Telèfon: 972720599. Horari: de les 10h a les 
14h i de les 16h a les 19h. Aforament limitat i reserva prèvia. Tarifes: adults, entrada anticipada, 
18€ - al mateix dia 20€. Nens fins a 9 anys: 15€. Organització: Alimentem el Mite. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

• De dilluns a dissabte, de 10 a 14h, visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, visita lliure a l’espai 
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses. Preu: 2€; de 8 a 12 anys, 1€. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. www.alt-
ter.org.  

• Cada dissabte, de 18h a 19h, visita guiada a l’Ecomuseu el Molí Petit. 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: 5€; menors de 12 anys gratuït. Visita guiada gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Aquesta activitat es pot combinar amb la visita al 
monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 17h. Preu de les dues visites combinades: 7€; de 8 a 
12 anys, 2€. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

• Cada dissabte, de 17h a 18h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Visita  
guiada al monestir de Sant Joan, amb el seu claustre gòtic, una església romànica singular i el 
conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Preu: 5€; de 8 a 12 anys 2€. Visita guiada gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, només 2€ d’entrada per persona. Aquesta activitat es 
pot combinar amb la visita a l’Ecomuseu el Molí Petit de les 18h. Preu de les dues visites 
combinades: 7€; de 8 a 12 anys 2€. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del Monestir 
de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
16 i 17  31ena edició de les 24 hores de futbol sala. Lloc: pavelló poliesportiu Jaume Vila.   
 
SETCASES 
 
31 XI homenatge a la gent gran del poble de Setcases. 
 
TOSES 
 
Dòrria 
30 Festa Major 2011. A les 11.30h, repic de campanes. A les 12h, missa de Sant Víctor. A les 17h, 

activitats infantils i xocolatada. A les 23h, ball i gresca.  
31 Festa Major 2011. A les 16h, cercavila i a les 17h, campionat de bitlles catalanes. Col�laboració: 

Ajuntament de Toses. 
 
Fornells de la Muntanya 
2 A les 12.30h, missa. Tot seguit, benedicció d’ofrenes. A les 23.30h, ball de nit amb el duet 

Feeling. 
 
La Molina 
• El dia 12 de juliol, observació astronòmica al cim del telecabina Alp 2.500. Si la meteorologia 

ho permet, el dia 12 de juliol les estrelles estaran més a prop de la Molina. Aquesta és una activitat 
nocturna d’observació dels astres amb material específic d’astronomia dirigit per professionals. 
Organització: Associació Universitària de la Cerdanya i la Molina. Durant l’acte, hi haurà xocolatada, 
coca i moscatell per a tothom. 

• Del 17 al 23, Specialized Day. És una activitat pensada per tots els aficionats a la bicicleta. 
Independentment de l’edat, el sexe, la disciplina ciclista o la marca de la bicicleta de que es disposi. 
Specialized i la Molina estan preparats per oferir unes jornades inoblidables, on tothom podrà pedalar 
al costat dels seus ídols. 

• Del 2 de juliol fins a l’11 de setembre, la Molina obre ininterrompudament. Activitats: telecabina. 
bikepark, tubbing, barques i patinets d’aigua, tir amb arc, ponis, parc d’aventura als arbres, segway, 
quads, big air bag bosquet, circuit termal, nordic walking, busseig d’alta muntanya. Més informació i 
reserves en línia. www.lamolina.cat, o bé dirigir-se a la direcció de correu electrònic: 
reserves@lamolina.cat. 



 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
2 Taller: Els txakres i les essències de cristall. Inscripcions fins al 28 de juny, Organització: 

Thaïs Loberdos, mas l’Om. Per a més informació: http://thaisloverdos.over-blog.es o bé 
www.unligarparaelequilibrio.com Per a reserves de places (imprescindible) contactar amb Thaïs 
Loverdos: 653.353.283. 

2 i 3 7è torneig de futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de Joventut.  
8 Una experiència inoblidable, observació astronòmica. Horari: sortida a les 21.30h des de 

l’Ajuntament per anar fins on gaudirem de l’activitat. Preu 6€ per persona. Per apuntar-se cal 
trucar a l’Ajuntament al 972 70 19 09. Organització: Pla Local de Joventut i Vallfojove amb el 
suport de l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès.  

9 A les 22h, teatre: No et vesteixis per sopar, a càrrec del grup de teatre la Teranyina. Preu: 3€ 
(manuals i menjar inclosos). Organització: grup de teatre Milany. 

9 i 10  Curs d’autoajuda de Jin-Shin-Jyutsu. Inscripcions fins al 5 de juliol. Organització: Thaïs 
Loberdos, mas l’Om. Per a més informació: http://thaisloverdos.over-blog.es o bé 
www.unligarparaelequilibrio.com Per a reserves de places (imprescindible) contactar amb Thaïs 
Loverdos: 653.353.283. 

10 XII aplec de Milany. Sortida a peu a Milany a les 9h, cruïlla del carrer Prat de l’Om i carrer Puig 
Estela (davant el plafó informatiu). A les 13.30h, missa de camp al collet de Milany. Tot seguit, 
dinar i gresca. Cal apuntar-se abans del dijous 7 de juliol, trucant a l’Ajuntament al telèfon 
972701909. Organització: Comissió de Festes i l’Ajuntament de Vallfogona.  

13 Al matí, servei de callista. Lloc: local polivalent. Organització: Ajuntament de Vallfogona del 
Ripollès (per reservar hora, truqueu a Mariví al telèfon 687729636) 

16 Seminari de cuina medicinal. Inscripcions fins al 10 de juliol. Organització: Thaïs Loberdos, 
mas l’Om. Per més informació: thaisloverdos.over-blog.es o bé www.unligarparaelequilibrio.com 
Per reserves de places (imprescindible) contactar amb Thaïs Loverdos: 653.353.283. 

16 I trobada gegantera. A les 17h, plantada de gegants. A partir de les 18h, cercavila. 
Organització: gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.  

16 XXVI gran sardinada. A les 21.30h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa vi i sardines a la brasa 
(cal que cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb el grup Solistes. Organització: Comissió de 
Festes i Ajuntament de Vallfogona del Ripollès. 

17 Durant tot el dia, al local polivalent, V torneig Legacy. Inscripcions: 5€. Contacte: 626268736 – 
Danna Morera. Organització: Ajuntament i Pla Local de Joventut. 

23 i 24 Taller de risoteràpia, l’art de viure. Inscripcions fins al 15 de juliol. Organització: Thaïs 
Loberdos, mas l’Om. Per més informació: http://thaisloverdos.over-blog.es o bé 
www.unligarparaelequilibrio.com Per reserves de places (imprescindible) contactar amb Thaïs 
Loverdos: 653.353.283. 

 
Exposicions i altres activitats 
• Des del 1 de juliol fins al 31 de juliol, exposició d’il�lustracions de Pitu Àlvarez. Ubicació al Forn 

de Vallfogona del Ripollès. Organització: el Forn de Vallfogona del Ripollès. 
• Temporada de bany a la piscina municipal. 
• Del 27 de juny fins al 26 d’agost (torns setmanals) casal/casalet d’estiu 2011 a Vallfogona del 

Ripollès. Horari: de les 9h a les 14h, el Casal i de 9h a 15h, el Casalet. Edat dels participants: de 0 a 
12 anys. Preu de l’activitat: 40€ per setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès 
amb la col�laboració de l’Escola i l’AMPA. 

 
VILALLONGA DE TER 
 
5 Sortida de Dones. Al matí, visita guiada al Gran Teatre del Liceu. A la tarda, visita al Camp Nou. 

Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
10 3 edició de la Setdellonga (marató de muntanya). 43 km de recorregut gaudint dels set 

veïnats de Vilallonga de Ter. Per més informació: www.vilallongadeter.cat o bé el telèfon: 972 74 
04 06. 

24 IX Firallonga. Hi haurà activitats durant tot el dia: concurs d’agility, demostració de batre, 
demostració i tallers d’oficis artesans, passeig amb ponis, venda de productes artesans i pintura, 
tallers infantils, espectacles de carrer i exposició i cercavila de tractors antics. Organització: 
Ajuntament de Vilallonga de Ter. 

22 A les 24h, a la sala la Cooperativa, disco mòbil, amb el Doctor Fly.  
29 Festa de la piscina, a la zona poliesportiva. A les 22h, hi haurà sangria per a tothom. 

Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
 
 



 
...Vilallonga de Ter 
 
Exposicions i altres activitats 

• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala d'informàtica (Punt 
Tic), cinema, biblioteca, lectura i contes. 

Per a més informació podeu trucar a l'Ajuntament de Vilallonga de Ter, de dilluns a divendres, de 9 a 
14 h. Tel. 972 74 11 06. 

 
ACTIVITATS D’ÀMBIT COMARCAL 
 
• Quin nivell de català tinc? Si vols saber quin nivell de català tens, pots venir a fer una prova de 

col�locació un divendres del mes de juliol (1, 8, 15 o 22). Truca al telèfon 972 70 32 11, per demanar 
hora. Organització: Servei de Català del Ripollès. Carrer Progrés, 22, de Ripoll. 


