
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Juny 2012  

 
CAMPDEVÀNOL 
2 XXVII Cursa del comte Arnau. Sortida a les 18h, de la plaça d’Anselm Clavé. Els premis es 

lliuraran el mateix dia, a la plaça de la Dansa, aproximadament a les 20h. Organització: 
Ajuntament de Campdevànol. 

3 Melé i arrossada popular. Organització: Club Petanca Campdevànol. A la tarda, ball, a càrrec 
de New York, a la sala Diagonal.  

9 Finals de pàdel del Campionat Esportiu per a Sords de Catalunya. Organització: Tennis 
Campdevànol. Festa del final de temporada del bàsquet. A partir de les 16h, trobada per 
jugar el tradicional partit entre els pares i mares dels jugadors del Club, al pavelló. Tot seguit, 
cap a les 21.30h, sopar de cloenda de la temporada. Sopar gratuït per a tots els jugadors i 
familiars del Club. Organització: Club Bàsquet Campdevànol. A partir de les 20h, a la plaça de la 
Dansa, música a la fresca, amb Jofre Bardagí, grup Anhels, Jordi Soler, Seppuku i Jaume 
Guardia. Organització: Blue Produccions Musicals. Col�laboració: Ajuntament, Patronat de Cultura 
i l’Estanc. 

10 A la tarda, ball, a càrrec de Babbel, a la sala Diagonal.  
14 Berenar dels avis, al geriàtric. Espectacle de danses catalanes del grup de dansaires de Ripoll i 

sevillanes. Organització: Associació de Dones “El Roser”. 
15 Caminada nocturna. Organització: AMPA. 
16 Durant la tarda i nit, XVI aplec de la sardana, a la plaça d’Anselm Clavé. En cas de mal temps 

es farà a la sala Diagonal. Organització: Secció Sardanista del GEC. A les 17h, festa de fi del 
CAU, als locals del CAU. Organització: CAU. 

17 Final de curs de l’escola municipal Pirineu, a la plaça Coberta del barri de l’Estació. 
Organització: AMPA. Caminada de Setcases – refugi Jaume Ferrer – Camprodon (Ripollès). 
Organització: GEC – Senders. A la tarda, ball, a càrrec de gran Gala, a la sala Diagonal. 

23 A mitjanit del dia 22, encesa de la flama, al cim del Canigó. A les 7h, sortida dels atletes de 
l’Associació Esportiva de St. Grau – GEC del cim del Canigó. De les 10h a les 13h, final d’escola i 
minitennis, a la plaça de la Dansa. Organització: Club Tennis Campdevànol. A les 15h, sortida 
dels motoristes de la plaça Anselm Clavé en direcció a Coll d’Ares. A les 17h, a la sala Auditori del 
centre cívic, taller d’introducció al parxís de dos daus. Inscripcions prèvies, al centre de Ioga 
Siddhasana. Organització: Loli Hermoso. A les 18h, a la sala del Molí, inauguració de l’exposició: 
“Aquarel�les i ceres de la pintora Fina Moret”. A les 19h, acte institucional d’obertura del 
centenari del pintor Coll i Bardolet. Parlament de les autoritats. Presentació del punt de llibre: 
“Josep Coll i Bardolet i la flama del Canigó”. Interpretació del Cant dels Ocells, de Pau Casals. A 
les 19.30h, arribada de la flama del Canigó, a la plaça Anselm Clavé. Recepció de les autoritats 
del Conflent, dels atletes i dels motoristes. Cantada del Cant dels Segadors. A les 20h, 
repartiment de coca gegant de Sant Joan, en homenatge a Josep Coll i Bardolet. Coca 
elaborada per l’Associació de Dones “El Roser”. Encesa de la foguera de Sant Joan, a la plaça 
d’Anselm Clavé. A les 23h, ball de revetlla de Sant Joan, a la sala Diagonal. Entrada gratuïta. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol- Patronat de 
Cultura. Col�laboradors: Associació Esportiva St. Grau-GEC, motoristes de Campdevànol, 
Associació de Dones “El Roser”, Secció Sardanista-GEC, protecció civil de Campdevànol, Comissió 
del Centenari Coll i Bardolet, Amics de la Flama del Canigó-Tradicat, Centre Siddhasana de Loli 
Hermoso, Fina Moret i Sala Diagonal. Campament Social – Vall de la Llosa (Cerdanya). 
Organització: GEC – Excursionisme.  

24 A les 18h, a la plaça de la Dansa, Sardaxou: audició de sardanes amb la Cobla Contemporània. 
Organització: Secció Sardanista del GEC. Campament Social – Vall de la Llosa (Cerdanya). 
Organització: GEC – Excursionisme. A la tarda, ball, a càrrec de la Banda Sonora, a la sala 
Diagonal. 

30 De les 10h a les 13h, V jornada esportiva. Organització: Ajuntament de Campdevànol. Taller 
per a la mainada. Organització: Associació de veïns del barri de l’Estació. Cine a la fresca. 
Organització: AMPA:  

 
Exposicions i altres activitats 

• Del 24 al 26 de juny, campament social Vall de la Llosa- Cerdanya. Organització: GEC. 
Centre cívic La Confiança 

• Centre Cívic La Confiança: Punt d’informació turística i cultural. Punt TIC. Local 
d’entitats. Sala Polivalent. Cursos i tallers formatius. Exposicions... Dimarts, dimecres i 
dijous d’11 a 14h. Dimarts de 16 a 19h. 

• Pinacoteca Coll i Bardolet. Horari: Divendres, de 17 a 20h. Dissabtes, d’11 a 14h i de 17 a  
20h. Diumenges i festius, d’11 a 14h.  



...Campdevànol 
• Curs anual de pintura. Organització: Associació de pintors Coll i Bardolet 
• Rànquing de tennis, de març a desembre. Organització: Club Tennis Campdevànol 
• Melés. Cada dimecres i dissabte durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol 

 
CAMPELLES 
23 Rebuda de la flama del Canigó, i a les 22h, revetlla i foc de Sant Joan, a la plaça de 

l’Ajuntament. 
 

CAMPRODON 
2 Al matí, IX torneig Germans Vila Riera, al camp de futbol de la UE Camprodon. 
3 Al matí, torneig de juvenils, al camp de futbol de UE Camprodon.  
9 Al matí, IX torneig Germans Vila Riera, al camp de futbol de UE Camprodon. Al matí, sortida: 

Llanars – Costabona – Llanars. Organització: Ski Club Camprodon. Més informació: 
secretaria@skiclubcamprodon.org A partir de les 16h, VI campionat de botifarra Vall de 
Camprodon, al pavelló vell.  

10 Al matí, IX torneig Germans Vila Riera, al camp de futbol de UE Camprodon. 
13 Aplec de Sant Antoni. Arrossada popular. A les 15h, sardanes amb la Cobla Canigó i cants, a 

càrrec de la Coral de Camprodon.  
17 A les 10h, trobada social del Club de Modelisme Naval de Girona, Lloret de Mar i el Voló (França), 

al parc de la Mare de la Font de Camprodon.  
20 Festa Major 2012. A les 22h, XI Sopar del Jovent, al pavelló vell. Organització: Comissió de 

Festes (venda de tiquets a l’Ajuntament, fins al mateix dimecres 20 de juny. Horari: de 8h a 
15h.). A mitjanit, ball amb Boogie – Woogie, a la plaça Doctor Robert. 

21 Festa Major 2012. A les 10.30h, pregó de Festa Major, a la sala d’actes de l’Ajuntament. A les 
11h, cercavila amb la música de la Cobla Internacional Maravella, per tot el poble fins a la plaça 
de Santa Maria, i amb el ritme dels balls dels Gegants de Camprodon. A les 11.30h, ofici solemne 
acompanyat de la Coral Camprodon, a l’església de Santa Maria. Mentrestant, els Gegants de 
Camprodon visiten els avis, al geriàtric. Després de l’ofici, XV fotografia popular de la Festa 
Major, vermut popular i sardanes, a càrrec de la Cobla Internacional Maravella. A les 18h, 
sardanes, al Prat. A les 18h, VI campionat de Parxís i Escacs, III campionat de Truc, al carrer Nou 
i concurs dibuixa Sant Patllari, a la plaça Doctor Robert (davant bar Mouse). A la mitja part de les 
sardanes, inauguració de l’exposició de fotografies, al Casal Camprodoní. A les 23h, serenata, als 
Quatre Cantons. Després, ball amb l’Orquestra Internacional Maravella i Maracaibo, amb l’elecció 
de la Pubilla i l’Hereu 2012, al pavelló vell. De matinada (cap a les 6h), gran despertada 2012, 
per tot el poble amb la xaranga Xarabanda Band. La comitiva sortirà del pavelló en direcció a la 
Mare de la Font, on hi haurà entrepans calents i música, amb Dj Cortés.  

22 Festa Major 2012. Dinar popular a la font de Sant Patllari. A mig baixar de la font, bany 
d’escuma i música amb l’Amadeu i Cia, al Planet. A les 22h, teatre: Top Model, a càrrec de Pep 
Cruz, Jordi Coromina i Noël Olivé, text de Sergi Pompermayer, al Casal Camprodoní. A mitjanit, 
concert al pavelló vell, amb els grups The Patillas, La Banda del Coche Rojo i Dj Pep. 

23 Festa Major 2012. A les 9.30h, masterclass spinning i exhibició de taekwondo, a la plaça de 
Santa Maria, a càrrec del Gimnàs Esme. A les 12h, espectacle infantil amb l’espectacle Disco 
Baby, a la plaça de Santa Maria. A les 16h, XVII Bici Crusis. Inscripcions, a partir de les 15.30h, a 
la plaça Doctor Robert (és recomanable portar casc). Acte amenitzat amb la xaranga Xarabanda 
Band. A les 18h, arribada de la Flama del Canigó, a la plaça de l’Ajuntament. A les 23h, castell de 
focs i foguera de Sant Joan, a l’altre cantó del pont romànic. Tot seguit, ball amb l’orquestra 
Moonlight, a la plaça Doctor Robert.  

24 Festa Major 2012. A les 13h, IX arrossada del jovent, amb el concurs de samarreta. A 
continuació, IV gran xeringada i jocs de cucanya, al parc de la Mare de la Font. A les 18h, cants 
tradicionals, amb Ara Pla!, a la plaça de l’Ajuntament. Tot seguit, ballada popular de la Maniera.  

Informacions diverses 
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades 

del nucli antic de la vila. Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8h a les 15h.  
• 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 16h a 20h. 

Dissabte, de 15 a les 19h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10h a 14h i de 16h a 19h.  
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14h i de 16 a 19h. Diumenges, d’11h a 14h.  

 
 
 



GOMBRÈN 
3  Festa del comú o de la botifarra, a Montgrony. Per a més informació consultar cartells. 

Organització: Ajuntament de Gombrèn. 
 
Exposicions i altres activitats 
• Diumenge 10, d’11h a 13.30h, terra de mites: Montgrony i Mataplana. Lloc: punt de trobada a 

la plaça del Roser de Gombrèn. Visita per la terra fronterera de Gombrèn, que inclou el castell de 
Mataplana i el santuari de Montgrony, on s’expliquen la història i l’origen de mites com el d’Otger 
Cataló. Preu: 8€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya 
El Ripollès Convida!. Només 2€ d’entrada 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 

• Diumenge 24, d’11 a 13.30h, visita al museu del Comte Arnau i al castell de Mataplana. Al 
museu del Comte Arnau 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’entrada 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 

 
LLANARS 
23 Obertura de la piscina municipal.  
23 Al vespre, revetlla de Sant Joan, al passeig de Mossèn Lluís. Encesa de la foguera, tan bon punt 

es faci fosc.  
 
MOLLÓ 
23 Revetlla de Sant Joan. A les 17h, a la casa de la vila, rebuda de la flama del Canigó i de 

l’Associació TradiCat, portadora de la flama, per les autoritats municipals. Lectura del manifest de 
Sant Joan 2012 i Cant dels Segadors. A les 20.30h, encesa de la foguera de Sant Joan, a la plaça 
del Conflent. Seguidament, sopar de carmanyola i música. 

25 A les 11h, a la piscina municipal, inauguració de la temporada d’estiu a la piscina municipal. 
 
OGASSA 
23 Rebuda de la flama del Canigó. 
 
PARDINES 
23 Rebuda de la flama del Canigó i foguera de Sant Joan. Seguidament, xocolatada per a 

tothom. Organització: Comissió de Festes de Pardines i Ajuntament de Pardines.  
 
PLANOLES 
9 Festa de l’escola. A les 18h, festa de final de curs de l’escola de Planoles “Núria Morer Pi”. 

Organització: AMPA.  
10 A les 12h, al Puig, festa de la Caritat. Organització: Ajuntament de Planoles. 
23 Revetlla de Sant Joan, a la plaça del Casino. Pujada de la flama del Canigó a peu des de Ribes 

de Freser. Encesa del foc de Sant Joan amb la flama del Canigó i posteriorment, revetlla amb 
petards i música 

30 Sortida a l’Olla de Núria a “l’estil planolenc”. Organització: AEP.. 
 
QUERALBS 
10 Festa de Sant Bernabé. A les 11h, missa, a la capella de la Mare de Déu del Remei de Serrat. 

Organització: Ajuntament de Queralbs.  
23 Festa de la Germandat. A les 22.30h, al castell de Queralbs, foguera de Sant Joan.  
24 Festa de la Germandat. A les 10h, processó des de l’església fins a la capella i missa. 

Benedicció del terme i repartiment d’ofrenes. Organització: Ajuntament de Queralbs.  
 
Vall de Núria 
9 A partir de les 10h, festa infantil. Diferents tallers infantils. Lloc: parc Lúdic. 
23 Revetlla de Sant Joan. Foc de camp i ball.  
29 Durant al dia, diada de Sant Pere. Missa solemne i cantada de corals.  
 
RIBES DE FRESER 
1 al 3 Intensiu de Hatha – Ioga i meditació, amb Eva Vidya Jimenez i Michaela Adishakti Rusch.  
 
 



...Ribes de Freser 
1 al 2  Cursa dels Bastions. Travessa non-stop els Bastions, una Ultra Trail de 85 km i 6.200m de 

desnivell positiu, que dóna la volta completa a la Vall de Ribes de Freser. Aquest any, com a 
novetat, l'organització hi ha afegit una segona prova per a la gent que s'inicia  en aquestes 
distàncies de vertigen, la Trail, de 50 km i 3.500m de desnivell positiu que, amb sortida a Núria i 
arribada a Ribes de Freser, recorrerà els últims 50 km de la Ultra Trail. Per a més informació: 
www.elsbastions.com. 

2 A la nit, playback que organitzen els alumnes de 4t. ESO.  
1 al 6  Setmana de Recés (Retiro) de ioga Eva Vigya Jimenez i Michaela Adishakti Rusch. 

micharusch@telefonica.net 
10 Al matí, caminada popular. Sortida: plaça del Mercat. Organització: Gegants de Ribes. 
13 Festivitat de Sant Antoni. Matí, missa a l’esplanada de l’ermita. Al migdia, arrossada popular i 

a la tarda, sardanes. 
16 Ioga, la roda de l’any. Solstici d’estiu, el dia més llarg de l’any. Horari: de les 16.30h a les 20h. 

Es tanca cada trobada amb un ritual i un àpat senzill, segons l’estació. Preu del taller: 40€ (dinar 
inclòs), alumnes: 35€. 

23 A la tarda, fira del disc de vinil, a la plaça del Mercat. Organització: Gegants de Ribes 
23 Revetlla de Sant Joan. A partir de les 19h: Arribada de la Flama del Canigó a la Plaça de 

l’Ajuntament. Seguidament, visita de les Nimfes d'Aigua i Correfoc fins a la Saida amb la colla de 
Dracs i Diables de la Vall de Ribes. A partir de les 23.30h, visita nocturna de les Nimfes d'Aigua a 
la Plaça de l’Ajuntament, seguidament, comitiva amb Diables, Grallers, Nimfes i Ribatans fins a la 
foguera (darrera de l'estació de Ribes Vila). A partir de les 00.30h, Nit del Clavell Groc a la 
Margarideta a càrrec de Gran Band i DJ Franxo. 

 
Exposicions i altres activitats 
• OXINEU: programa de sortides guiades de natura pensades per mostrar l’entorn natural de la 

Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions 
planeres i entenedores a l’hora que es gaudeix d’unes espectaculars vistes des dels miradors de la 
Vall. Durada aproximada: 3h. Com a novetat, s’inicia un seguit de jornades d’anellatge d’ocells, 
que ens permetran un contacte directe amb l’animal. Apte per a petits i grans. Durada aproximada, 
4h. Inici a les 8h del matí, al lloc pendent de concretar. Dates: 3 de juny, anellatge d’ocells a 
Campelles. 10 de juny, sortida naturalista a Ribes – St. Antoni. Preu i condicions: calçat de 
muntanya, roba impermeable i abric, menjar, aigua i binocles. Fes la teva reserva a: 
mestre@oxineu.com o truca al 609055977 (Oriol),  i també per consultar els preus.  

• “En Camí”. Proposa una trobada d’intercanvi artístic en un entorn rural, del 18 al 25 de juny . Els 
dies anteriors a Sant Joan diferents artistes contemporanis estan convidats a can Perramon, a fi de 
realitzar intervencions artístiques als voltants de la casa, ubicada a l’antic camí que va de Ribes de 
Freser a Bruguera. El dia 23 de juny, a les 17h, i el dia 24 de juny, a les 12h, es durà a terme un 
petit recorregut amb els artistes per veure, in situ, el desenvolupament dels projectes, de disciplines 
tan diverses com l’escultura, la fotografia, l’art efímer, etc. La sortida serà des de la portalada de can 
Perramon. Els espais romandran oberts al públic, del 23 al 27 de juny. Per a més informació: 
Michaela A. Rusch 0034/659768380 o bé micharusch@telefonica.net  

 
RIPOLL 
2 A les 20h, presentació de l’Assemblea Nacional Catalana “Ripollès per a la 

Independència”. Lloc: teatre Comtal. Organització: ANC.  
2 De les 10h a les 21h, Firadisc. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Firadisc i Ajuntament de Ripoll. 

Més informació: www.firadisc.com 
3 A les 18h, concert de música moderna dels professors de l’Escola de Música Comarcal, a 

càrrec dels professors: Jordi Ballesteros, Lluís Casals, Carles Miguel, Franco Molinari, Jordi Pau, 
Mònica Bargalló i Sílvia Garcia. Lloc: sala Abat Senjust. Organització: Escola de Música Comarcal. 

3 A les 17.30h, ball, a càrrec de Dolce Vita. Lloc: sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament de 
Ripoll i Comissió de Festes. 

8 A les 20h, taula rodona: “Infraestructura, paisatge, medi ambient i Pirineus”. Intervindran: 
Ferran González, biòleg, naturalista i membre i fundador de GEDENA. Joan Nogué, director de 
l’Observatori del Paisatge i catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona. Pere Sola, 
Urbanista, exdirector General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Joan Vilalta, president 
de la Associació Transpirinenca i membre de la comissió d’infraestructures de la Cambra de 
Comerç de Girona. Lloc: Sala Abat Senjust. Organització: Plataforma El Ripollpès existeix. 

9 Circalira. A partir de les 10.30h, a la plaça de la Lira, tallers de circ, malabars, monocicle, cable 
de funambulisme, jocs de teatre, cooperació i bombolles gegants, a càrrec de l'Associació de Circ 
del Ripollès: Matt Wilson del Freedom Theatre (Palestina) i Finn Mason de Bezerkaz Circus (Regne 
Unit). A partir de les 18h, cercavila pel centre amb pallassos, xanques i música. A les 18.30h, a la 
plaça de la Lira, espectacle de circ, a càrrec de CERCA CIRC i acompanyants. A les 20h, a la sala  



...Ripoll 
d'art Marià Font, xerrada: Circ, teatre i solidaritat a Palestina, a càrrec de Matthew Wilson, 
voluntari i treballador amb The Freedom Theatre (Palestina). Organització: Associació de Circ del 
Ripollès i Ajuntament de Ripoll.  

10 Trial el Gall. Copa d’Espanya i Copa Catalana de Trial de Clàssiques. Lloc: sortida, font del Tòtil. 
Organització: Motor Club del Ripollès.  

10 Cursa de les quatre ermites. Inscripcions i informació, fins al dia 7 de juny a 
www.gymsportlife.com . Organització: Gym Sportlife. 

10 A les 17h, festa del soci. Ballada doble amb les cobles Costa Brava i Els Casanoves. Lloc: plaça 
de la Lira. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll. 

10 A les 19h, dia de la memòria. Repic de campanes i actuació de la coral Capella de Santa Maria 
de Ripoll, al costat de l’olivera de la pau. Organització: Dia de la memòria, Ajuntament, Capella i 
Parròquia. 

12 A les 17h, “Obrim els ulls, tanquem la cartera”, xerrada sobre el consum i les compres per 
internet. Lloc: sala Josep M. Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: Obrim els Ulls.  

14 A les 18h, l’hora del conte: Contes d’animals, a càrrec de Judit Sabaté. Lloc: sala Josep M. 
Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de 
Ripoll. 

15 A les 20h, parlem de cinema: comentari - col�loqui Una partida de campo, de Jean Renoir, a 
càrrec de Sofia Castillo i Ramon Musach. Lloc: sala Josep M. Anglada de la biblioteca Lambert 
Mata. Organització: biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

15 A les 20h, viatgem a “Nova Zelanda: les illes a les nostres antípodes”, a càrrec de Ferran 
Gonzàlez i Anna Folch. Lloc: sala Josep M. Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

15 A les 22h, concert de presentació del nou CD de Randellaires: Entemarrats. Lloc: teatre 
Comtal. Organització: Randellaires. 

16 Festa del barri de l’Estació: Lloc: barri de l’Estació. 
16 Romeria AC Andalusa. Lloc: font del Tòtil. Organització: Casa Cultural Andaluza. 
17 A les 17.30h, ball, a càrrec de Doble Perfil. Lloc: sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament de 

Ripoll i Comissió de Festes. 
17 A les 18h, concert de música clàssica dels professors de l’Escola de Música Comarcal, a càrrec 

dels professors: Agustí Brugada, Judit Muñoz i Carles Hernández. Lloc: Escola de Música Comarcal. 
Organització: Escola de Música.  

23 Durant tot el dia, fira del llibre nou i d’ocasió. Lloc: plaça de la Lira. 
23 A partir de les 19h, rebuda de la flama del Canigó. Arribada de la flama des de coll d’Ares, a 

càrrec dels corredors del Club Ripoll, Esport i Salut. Acte poètic i musical i encesa de la flama. 
Lloc: monestir de Santa Maria de Ripoll. Organització: Club Ripoll, Esport i Salut, Ajuntament de 
Ripoll i altres entitats de Ripoll.  

24 A les 12h, espectacle de final de curs de les alumnes del curs de dansa clàssica. Lloc: 
teatre Comtal. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

29 A les 22h, sessió de cineclub. Lloc: teatre Comtal. Organització: Cine club Aric.  
29 Els dies 29, 30 i 1 de juliol de 2012, prova pel campionat d’Espanya de ràdio control. 

Organització: Associació Ràdio Control del Ripollès. 
30 Inici del Correllengua 2012, a Ripoll. Homenatge a Lluís M. Xirinacs en el v aniversari del seu 

comiat. (Vegeu detalls, als programes a part) Organització: La Cal. Col�laboració: Ajuntament de 
Ripoll i altres entitats.  

30 Festa del barri del pla de Sant Pere. Lloc: pla de Sant Pere.  
 
Exposicions i altres activitats: 
• XXX campionat esportiu de sords de Catalunya. Dia 2, futbol 3x3; dia 3,  BTT, bowling, dards, 

escacs i futbol sala; dia 9, petanca, pàdel, visita turística i cultural al monestir de Ripoll, concurs 
cultural d’esports i banquet de clausura.  

• A partir del 19 de maig, 41 Exposició Filatèlica i Numismàtica de Ripoll. Modernisme a Ripoll i 
segells commemoratius dedicats a Sant Miquel de la Roqueta i les pintures de Llimona del 
baldaquí del Monestir de Ripoll. A la Sala Abat Senjust. Organització: Cercle Filatèlic i Numismàtic 
de Ripoll 

• Mercat del vehicle d'ocasió. Cada primer dissabte de mes, al matí, a la plaça de l’Ajuntament. 
• Anglès i francès, a l’escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Del 2 al 13 de juliol. Informació: EOI o 

www.xtec.cat/eoiripoll 
• Durant tot el mes, exposició de pintures de Pili Mata. Horari de la biblioteca. Lloc: sala Josep M. 

Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
 
 
 



SANT JOAN DE LES ABADESSES 
2 A les 19h, concert de música dels professors de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. Lloc: 

Palau de l’Abadia. Organització: Escola Comarcal de Música del Ripollès. Col�laboració: Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses. 

2 Festa de germanor. A les 17h, concert a càrrec de la Coral Jaume Nunó i la soprano M. Àngels 
Miró i Lian King Juni, al piano i M. Teresa Monclús. Lloc: Auditori Jaume Nunó – El Palmàs.  

3 Festa de Germanor. A les 11h, ofici, al Monestir de Sant Joan de les Abadesses. A les 14h, dinar 
de germanor. A les 17h, ball a càrrec de David Casal. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. 
Organització: Associació del Casal.  

2 i 3  Formació: curs d’orientació i planificació d’itineraris. Per a més informació, consulteu: 
www.uesantjoan.cat . Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. 

3 A les 18h, concert de presentació “Entemarrats” – Randellaires. Lloc: Teatre Centre. Entrada 
gratuïta. Organització: Randellaires. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

9 De les 10h a les 14h, intercanvi de plaques de cava. Lloc: plaça Clavé. Organització: Amics del 
Cava de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

9 A les 19h, inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant Joan. 
Lloc: Palau de l’Abadia. Organització: Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

10 Dia de la Memòria. A les 19h, campanes d’homenatge. Tot seguit, la coral del casal social Jaume 
Nunó interpretarà el Cant de la Senyera. Els alumnes de Institut – Escola de Sant Joan de les 
Abadesses recitaran poemes de Jacint Verdaguer. Lloc: plaça Clavé. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. 

10 A les 17h, ball a càrrec de Melitón Grup. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: 
Associació del Casal.  

14 A les 18h, concert de final de curs dels alumnes de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès. Lloc: Teatre Centre. Organització: Escola Comarcal de Música del Ripollès. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

15 A les 21.30h, concert a càrrec de M. Teresa Monclús, amb la cobla Ciutat de Girona. 
Presentació del DVD de sardanes. Lloc: Teatre Centre. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. 

16 Durant els dies 16 i 17 de juny, III Ultra Trail de l’Emmona. I Campionat de Catalunya FEEC 
– Lafuma de curses d’ultra resistència. Per més informació consultar: www.uesantjoan.cat . 
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. 

16 A les 19h, concert de música dels professors de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
Lloc: Palau de l’Abadia. Organització: Escola Comarcal de Música del Ripollès. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

17 Aplec de Sant Antoni. A les 12.30h, missa. A les 11.30 i a les 16.30h, sardanes, a càrrec de la 
Cobla Foment del Montgrí. A les 14h, dinar popular. Lloc: ermita de Sant Antoni. Organització: 
Pabordes de Sant Joan. Col�laboració: Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. 

17 A les 17h, ball a càrrec de Chus. Lloc: Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: 
Associació del Casal. 

23 A les 17h, sessió de bingo. Lloc: Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: Associació 
del Casal.  

23 A les 18h, recepció de la flama del Canigó, dedicada a 50è aniversari de la revista Cavall Fort. 
Lloc: Claustre del Monestir. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.  

23 Revetlla de Sant Joan “Nit de Bruixes”. A les 21h, sopar popular – venda de tiquets a l’Oficina 
de Turisme. Tot seguit, ball a càrrec del Mavi grup i Pachucos Versions (us conviden a anar 
disfressats de bruixes i buixots!). Lloc: plaça Major. Organització: Comissió de Festes. 
Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

24 A les 17h, ball a càrrec de Joan Altarriba i berenar de final de semestre. Lloc: Casal Social Jaume 
Nunó – El Palmàs. Organització: Associació del Casal. 

24 A les 18h, sardanes, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa. Lloc: passeig Comte Guifré. Organització: 
Agrupació Sardanista. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 
Exposicions: 
• 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 14h –, al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan i Terra de Comtes i Abats. 

• Fins al 25 de juny, exposició fotogràfica “Esteles” d’Anna Pagespetit. De dilluns a dissabte, de 
10 a 14h, i de 16 a 19h. Diumenges, de 10 a 14h –, a l’Espai art del Palau de l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Fins al 2 de juliol, exposició de pintura de l’Escola d’Art de Sant Joan. Lloc: Palau de l’Abadia. 
Hora: De dilluns a dissabte de 10 a 14h, i de 16 a 19h. Diumenges de 10 a 14h. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  



...Sant Joan de les Abadesses 
Visites guiades: 
• 2, 9, 16, 23, 30 de juny de 2012, a les 11.30h, visita al monestir de Sant Joan de les 

Abadesses. Es pot complementar, a les 12.30h, amb la visita al Centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Entrada al Monestir: 
adults, 5€; nens de 8 a 13 anys, 1,50€, i menors de 8 anys, gratuït. Entrada conjunta Monestir i C.I.  
del Comte Arnau: adults, 8€, nens de 8 a 13 anys, 3€, i menors de 8 anys, gratuït. Organització: 
Ajuntament Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els establiments de turisme rural: El Janpere, 
El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió Janpere,  
Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferro, Mas les Feixes i Restaurant 
Can Costas. 

• 2, 9, 6, 23, 30 de juny, a les 17h, visita de l’Abadessa al Comte Arnau. “De la història a la 
llegenda”. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Entrada conjunta 
Monestir i C.I. del Comte Arnau: adults, 8€, nens de 8 a 13 anys, 3€, i menors de 8 anys, gratuït. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els establiments de turisme 
rural: El Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, 
Pensió Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferro, Mas les 
Feixes i Restaurant Can Costas. 

• Visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. Visita a l’espai 
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals (sense guiatge). Lloc: Ecomuseu el Molí Petit 
de Sant Joan de les Abadesses. Preu: 2€; menors de 12 anys, gratuïta. Organització: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 - www.alt-ter.org.  

• Visita guiada al Molí Petit, el Molí de les Abadesses,  cada dissabte,  de 18 a 19h. 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. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. 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 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més 
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses,  cada dissabte, de 17 a 18h. Visita 
guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una església romànica singular i el conjunt escultòric 
del Santíssim Misteri. Preu (inclou l’entrada): 5€; menors de 12 anys, gratuït. 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 pagaran 2€ per 
persona, en concepte d’entrada al monestir. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del 
Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-
ter.org. 

• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el seu molí fariner, cada dissabte 
, de 17 a 19h. Visita guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una església romànica singular i 
el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Després es visita 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 (inclou l’entrada): 8€; menors de 12 anys, gratuït. 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 pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada al 
monestir. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
10 Dia de la memòria. Dia de l’aniversari de la mort de Jacint Verdaguer (1845 – 1902), a les 19h, 

repicada de campanes, per tots els passats que han estimat Catalunya.  
16 A les 18h, al Molí, la Germandat de Sant Pau de Segúries ofereix una xocolatada per a 

tothom. A continuació, a les 19h, representació de l’obra de teatre: “marit, muller, els fills i la 
mare que els va parir”, amb Ramón Navarro i Maite Carreras. 

17 A les 17h, al Molí, els alumnes de l’escola els Pinets, com a acte de celebració de fi de curs, 
representaran l’obra de teatre: Peter Pan. 

23 Aproximadament sobre a les 8.10h, pas de la flama del Canigó d’Igualada, mitjançant una 
cursa de relleus a peu, a càrrec de joves atletes i joves escolars igualadins i anoiencs. A les 18h, 
a la plaça de la Generalitat, arribada de la tradicional flama del Canigó. A la nit, al pati de les 
escoles, a les 23h, s’encendrà la foguera de Sant Joan i a continuació, revetlla de Sant Joan, amb 
ball amenitzat pel duet musical Joan i Teresa. A la mitja part, hi haurà coca i vi dolç per a 
tothom. 

 



SETCASES 
9 i 10  Fira de les herbes de muntanya. Sortides per anar a buscar herbes medicinals al bosc, 

xerrades tècniques d’herbes i tallers diversos. Hi haurà, tot el cap de setmana, parades pel poble. 
Organització: Ajuntament de Setcases. 

23 Foguera de Sant Joan. Lloc: Closa d’en Xola. 
 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
3 A partir de les 9.30h, XVIII Tallada de troncs. Concurs de xerrac mecànic, xerrac a mà, destral 

i exhibició – concurs de figures amb xerrac mecànic. Demostració d’estellat de fusta per a 
biomassa. Dinar popular: entrant, llonganisseta a la brasa i postres. Preu: 10€. Per inscriure’s i 
reservar tronc cal trucar a l’Ajuntament, abans del dia 2 de juny. És obligatori per a tots els 
concursants portar casc i pantalons de protecció. Organització: Ajuntament de Vallfogona 
Comissió de Festes. Col�laboració: CEINR.  

6 A partir de les 9h, servei de callista. Hores convingudes. Les persones interessades han de 
trucar a la Mariví, telèfon 687729636. Lloc: local polivalent. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona del Ripollès. 

10 A les 12h, festa del final de curs. Lloc: local polivalent. Organització: Ajuntament de Vallfogona 
del Ripollès.  

16 Durant el matí, excursió: “Enmig d’orquídies silvestres”. Organització: Secció Natura de la Unió 
Excursionista de Sabadell.  

23 Rebuda de la flama del Canigó. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col�laboració: 
Òmnium Ripollès.  

23 Revetlla de Sant Joan. A les 22h, sopar de revetlla i ball amb Dj’s locals, al local polivalent. 
Organització: Geganters, grallers i timbalers d’en Plafalgars.  

23 A les 11h, inici de la temporada de bany a les piscines. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona.  

30 Al matí, VII torneig d’exhibició de tennis Joan Mir i Josep Labró (infantil i juvenil). 
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Club Tennis Torelló. 

 
Exposicions i altres activitats 
• Taller “Fem salut treballant les mans amb fang blanc”. Divendres, de 15h a 17h. Les 

interessades truqueu a Susanna Nicoletti (Regidora de Benestar Social). Telèfon: 699 443 210. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona, Associació de gent gran i les dones de Vallfogona de 
Ripollès. 

• Casal/casalet d’estiu 2012, a Vallfogona del Ripollès. Del 27 de juny al 3 d’agost (torns 
setmanals). Horari: de 9h a 14h, el casal i de 9h a 15h, el casalet. Edat dels participants: de 0 a 12 
anys. Preu de l’activitat: 50€ per setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
Col�laboració: l’Escola.  

• Gimnàs d’estiraments i relaxació. Dimarts, a les 16h i divendres, a les 17h, al local polivalent.  
 
VILALLONGA DE TER 
9 Festa de la primavera. A les 14h, a la sala de la cooperativa, dinar popular: amanida, 

mongetes seques, llonganisseta, cansalada, postres i cava. Preu: 12€ per persona. Socis del F.C. 
Vilallonga de Ter gratuït. Cal portar: plat, got i coberts. Cal inscripció prèvia abans del dia 
06/06/2012, a l’ajuntament de Vilallonga de Ter o a la carnisseria Blanch. 

9 Festa major d’Abella. A les 17h, a la plaça d’Abella, audició de sardanes, amb la cobla principal 
de Banyoles.  

23 Revetlla de Sant Joan. A les 22h, a la zona esportiva municipal, foguera i focs artificials. Hi 
haurà coca i vi dolç per a tothom.  

30 IV edició “La Setdellonga” – marató de muntanya. A les 19h, brifing, a la sala de la 
cooperativa de Vilallonga de Ter.  

1 IV edició “La Setdellonga” – marató de muntanya. 43 km de recorregut gaudint dels 7 nuclis 
de municipi. Per més informació a www.vilallongadeter.cat o 972 74 11 06. 

 
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 17h a les 19.30h. 

 


