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CAMPDEVÀNOL 
1 28 ena Cursa del Comte Arnau. A les 17 h, a la plaça Anselm Clavé, curses infantils. A les 18 

h, cursa adults. A les 19.30 h, a la plaça de la Dansa, entrega de premis. En cas de pluja, es farà 
a la sala Diagonal. A les 20 h, a la plaça de la Dansa, berenar – sopar. En cas de pluja, es farà a 
la sala Diagonal. Nota: Berenar – sopar gratuït per als atletes i 3€ per als acompanyants. I tot 
seguit, actuació del cantautor Juli Piris. 

2 Melé i menjar gratuït pels socis. Organització: Club Petanca Campdevànol. A la tarda, a la sala 
Diagonal, ball a càrrec d’Andreus – Trio. Organització: sala Diagonal. 

7 Festa Major Infantil. De les 17 a les 20 h, a la Biblioteca Municipal de Campdevànol, votacions 
de la Pubilleta i l’Hereuet de Campdevànol 2013. A les 21 h, a la pista de l’skate, sortida de la 
caminada nocturna a la font del Querol. En arribar, pica-pica per a tots els participants. Nota: cal 
portar lot.  

8 Festa Major Infantil. Durant tot el matí, VI Jornades Esportives de Campdevànol. Lloc: 
descampat de Can Ribalaigua, al passeig de la Solidaritat, plaça de la Dansa i Rocòdrom. 
Inscripcions de 10 a 13 h, al passeig de la Solidaritat. Programa: “Vine a fer una cistella i 
enganxa’t al bàsquet!”. Organització: Club Bàsquet Campdevànol. Mini tenis: “Vine i sigues el 
número 1 per un dia”. Organització: Club Tennis Campdevànol. Curses infantils. Organització: 
Cursa Comte Arnau. Iniciació a l’escalada. Organització: GEC–Escalada. Cursa infantil 
cronometrada. Organització: GEC–Curses de Muntanya. Circuït adaptat amb quads. Organització: 
Motoclub Campdevànol. Vine a pescar. Organització: Societat de pesca “El Freser”. Tram 
cronometrat de bicicleta. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. Partit de futbol 3x3 i tirs a 
porteria d’habilitat. Organització: Unió Esportiva Campdevànol. De 10 a 13 h, a la Biblioteca 
Municipal de Campdevànol, votacions de la pubilleta i l’hereuet de Campdevànol 2013. A les 16 h, 
a la plaça de la Mainada, cercavila amb els Grallers i Gegants per anar a buscar la pubilleta i 
l’hereuet 2013. A les 17.30 h, a la plaça Coberta del barri de l’Estació, proclamació de la Pubilleta 
i l’Hereuet de Campdevànol 2013 i tot seguit, berenar infantil. A les 18 h, a la plaça Coberta, 
espectacle amb el fakir Kirman amb el llit de claus, serps i foc. A les 19 h, a la plaça Coberta, 
animació infantil amb disco – baby.  

8 Durant el matí, al Pavelló Municipal d’Esports Mercè Guix, festival de gimnàstica artística. 
Organització: Gimnàs Espai d’Esportiva de Campdevànol.  

8 A les 17 h, al pavelló municipal, tradicional partit de pares i mares del club. I a les 21 h, 
festa de final de temporada de bàsquet. Durant el sopar es rifarà una samarreta del Barça 
signada per alguns dels seus jugadors. Organització: Club Bàsquet Campdevànol.  

9 Festa Major Infantil. De les 10 a les 13 h, a la plaça Coberta del barri de l’Estació, parc infantil 
amb 3 inflables i circuït de balance-bikes. Tallers infantils per a totes les edats. A les 14 h, a la 
plaça Coberta, dinar popular. Compra de tiquets a l’Ajuntament i a l’escola de la carretera de 
Gombrèn de dos quarts de cinc a dos quarts de 6, únicament el dijous 6 de juny. Preu: 12€ 
adults i 8€ menors de 14 anys. A les 16 h, a la plaça Coberta, xeringada i festa de l’escuma. 
Organització: Ajuntament de Campdevànol. Regidories de Cultura, Festes, Ensenyament i 
Esports. AMPA CEIP Pirineu, Club Bàsquet Campdevànol, Club Tennis Campdevànol, Cursa Comte 
Arnau, GEC-Escalada i curses de muntanya, Motoclub Campdevànol, Societat de pesca “Freser”, 
Unió Ciclista Campdevànol,  Unió Esportiva Campdevànol. Col·laboració: Grallers i Geganters de 
Campdevànol, AAVV barri de l’Estació.  

9 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Gran-Premier. Organització: Sala Diagonal.  
15 A la tarda i nit, a la plaça Anselm Clavé, XV Aplec de la Sardana amb la Cobla Ciutat de Girona, 

la Bisbal Jove i la Principal d’Olot. Hi haurà servei de bar i sopar popular. Organització: GEC – 
Secció Sardanista.  

16 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Shakata. Organització: Sala Diagonal. 
16 Sortida de Sant Pere de Torelló – Espaulella – La Bola (Osona). Organització: Grup Excursionista 

de Campdevànol.  
22 A la plaça de la Dansa, espectacle Piruleta.  
22 Del 22 al 24 de juny, a la Vall de la Llosa (Cerdanya) campament social. Organització: Grup 

Excursionista de Campdevànol.  
23 A les 00 h, al cim del Canigó, encesa de la flama. A les 7 h, sortida dels atletes de l’Associació 

Esportiva St. Grau – GEC del Cim del Canigó. A les 8 h, de la plaça Anselm Clavé, sortida de 
motoristes cap a Vilafranca del Conflent – Perpinyà – Coll d’Ares i retorn amb la flama cap a 
Campdevànol. A les 18 h, a la sala polivalent del centre cívic, inauguració de l’exposició de 
fotografia i puntura a càrrec del grup artístic “Art Sota Zero”. A les 19 h, a la plaça Anselm Clavé, 
entrega de premis del concurs floral de balcons. A les 19.30 h, a la plaça Anselm Clavé, arribada 
de la flama del Canigó. Recepció de les autoritats del Conflent, dels atletes i dels motoristes. 
Cantada del Cant dels Segadors. Organització: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de 
Campdevànol- Patronat de Cultura. Col·laboració: Associació Esportiva St.Grau-GEC, motoristes 
de Campdevànol, , Secció Sardanista-GEC, protecció civil de Campdevànol, Amics de la Flama del 
Canigó-Tradicat i Sala Diagonal 



...Campdevànol 
 
23 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Sebastià. Organització: Sala Diagonal. 
24 Revetlla de Sant Joan. A les 18 h, sardanes amb la Cobla Contemporània. Organització: GEC–

Secció Sardanista. Col·laboració: Ajuntament de Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball 
a càrrec de Raül. Organització: Sala Diagonal.  

28 A les 22 h, a la plaça de la Dansa, concerts de lluna plena amb la Porta dels Somnis i Vol 
Menor. Organització: Patronat de Cultura i Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Blue 
Produccions Musicals.  

29 A les 22.30 h, a la plaça de la Dansa, concert a la llum de les espelmes. Organització: 
Patronat de Cultura.  

30 De les 9 a les 14 h, al pavelló municipal, Concurs Nacional Caní Campionat de Catalunya. En 
el camp de futbol hi haurà l’espai d’educació canina, a càrrec de Etoadcan Ensinistrament. 
Organització: Associació Canina, Unió Cianòfila de Catalunya. Col·laboració: Campdevet, 
Etoadcan Ensinistrament i Refugi d’Animals del Ripollès.  

30 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Josep M. Avinyó. Organització: Sala Diagonal 
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Melés. Cada dimecres i dissabte durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol. 
• Dissabte 22 de juny, a les 18 h, al Centre Cívic La Confiança, inauguració de l’exposició de 

fotografies i pintura a càrrec del grup artístic: “Art sota zero”. Horari d’obertura: Dissabte 22, 
de les 18 a les 20h. Diumenge 23, de les 17 a les 21 h. Dilluns 24, dissabte 29 i diumenge 30, de les 
17 a les 20h.  

• A la sala polivalent del centre cívic, exposició fotogràfica: “Boscos del món, un món de boscos”. 
Horari d’obertura: dimarts, dimecres i dijous, de les 11 a les 14 h, fins al 13 de juny. 

• Tarda Jove. Dimecres de 16 a 19 h, al Centre Cívic La Confiança. Organització: Servei Comarcal de 
Joventut i Ajuntament de Campdevànol. 

 
CAMPELLES 
 
1 Aula Oberta: “La saviesa: l’art de saber viure”. Organització: Casal Sant Martí. Per a més 

informació: Tel: 972 727 288 o bé csm@spdd.org. 
1-2 Curset: psicologia i espiritualitat, a càrrec de Miquel Barcos i Marcela Rodríguez. Organització: 

Casal Sant Martí. Per a més informació: Tel: 972 727 288 o bé csm@spdd.org. 
23 Rebuda de la flama del Canigó, i a la nit, revetlla i foc de Sant Joan, a la plaça de 

l’Ajuntament. 
 
Exposicions 
 
• Cicle de bosc a Campelles: del 29 de març al 12 d’abril, a la sala d’exposicions de l’Ajuntament 

(segona planta), exposició de fotografia: Boscos de Món, un món de boscos. Horari: Dissabtes 
i dies festius, de les 12 a les 20 h. De dilluns a divendres, de les 10 a les 15h.  

 
CAMPRODON  
 
1 X Torneig Germans Vila Riera, al camp de futbol.  
2 A les 18 h, a l’església Santa Maria, gran concert de corals amb la participació de: Coral 

Camprodon, Coral Brins, Coral de la Puríssima, Coral l’Arpa, Coral les Camilleres, Cor de Cambra 
Sota Palau i Cor Llevant.  

8 i 9 X Torneig Germans Vila Riera, al camp de futbol. 
13 Durant tot el dia, a l’ermita de sant Antoni, aplec. Arrossada popular i a les 15 h, sardanes amb la 

Cobla Canigó.  
7 De les 19 a les 21h, reunió informativa de la campanya “Anem el riu”. Procés d’avaluació dels 

ecosistemes aquàtics 
15 A les 22 h, al casal Camprodoní, teatre a càrrec del Grup “Teatrus Rotundus” del casal 

Camprodoní amb l’obra: Mort accidental d’un anarquista, de Dario Fo.  
20 Festa Major 2013. A les 17.30 h, visita de la xaranga Marrinxos al geriàtric i tot seguit, inici del 

cercavila. A les 18 h fins a les 20.30 h, XVIII Bici Crucis. Inscripcions a partir de les 17.30 h, a la 
plaça Doctor Robert. Hi haurà durant tota la tarda la xaranga Marrinxos. (recomanable: porteu 
casc). A les 22h, al pavelló vell, XII sopar del Jovent. Organització: Comissió de Festes. (Venda 
de tiquets a l’Ajuntament fins al mateix dijous 20 de juny. Horari: de 8 a les 15 h.). A mitjanit, 
ball amb La Montecarlo, lloc a concretar..  



...Camprodon 
21 Festa Major 2013. A les 10.30 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, pregó de Festa Major a 

càrrec d’Arnau Busquets Garcia. A les 11 h, per tots el poble fins a la plaça Santa Maria, cercavila 
amb la música de la Cobla Orquestra Internacional Selvatana. A les 11.30 h, a l’església de Santa 
Maria, ofici solemne, acompanyat del cant de la Coral Camprodon. Tot seguit, XVI fotografia 
popular de la Festa Major. A continuació, a la plaça Santa Maria, s’oferirà un gran vermut popular 
i sardanes a càrrec de la Cobla Orquestra Internacional Selvatana. A les 18 h, al Prat, sardanes 
amb la Cobla Selvatana. Paral·lelament, al carrer Nou, VII campionat de parxís i escacs, IV 
campionat del Truc i II tarda de dibuixa Sant Patllari, a la plaça del Doctor Robert. Hi haurà un 
obsequi per a cada participant dels dibuixos, que s’exposaran al llarg de la Festa Major davant del 
bar Mouse. A la mitja part de les sardanes, inauguració al casal Camprodoní, exposició: “Les 
festes de Sant Patllari”. A les 23 h, als Quatre Cantons, típica serenata. Després, al pavelló vell, 
ball de Festa Major amb l’elecció de la Pubilla i Hereu 2013 amb la Cobla Orquestra Internacional 
Selvatana i Maracaibo. De matinada (cap a les 6 h), per a tot el poble, gran despertada amb la 
xaranga Marrinxos. La comitiva sortirà del pavelló direcció a la Mare de la Font on hi haurà 
entrepans calents i música.  

22 Festa Major 2013. A partir de les 13 h, comença la cercavila amb Amadeu i Cia, des de la plaça 
de la Vila fins la font de Sant Patllari. Dinar popular a la font de Sant Patllari. Menú: Amanida, 
mongetes seques i llangonisseta. Tot seguit, estirada de corda i remullada. A mig baixar de la 
font, al Planet, bany d’escuma amb l’Amadeu i Cia. A mitjanit, concert amb els grups Miquel del 
Roig, Kayo MalaYo i Ebri Knight. Hi haurà el servei de Bus de la Festa del Consell Comarcal del 
Ripollès.  

23 Festa Major 2013. A les 12 h, a la plaça Doctor Robert, espectacle infantil amb Pot Petit. A les 
18 h, a la plaça de la Vila, arribada de la flama del Canigó. A les 21 h, al geriàtric, revetlla de 
Sant Joan amb foguera, focs d’artifici i coca. A les 23 h, a l’altre cantó del pont Romànic, castell 
de focs i gran foguera. Tot seguit, ball amb l’orquestra La Gramola.  

24 Festa Major 2013. A les 17 h, a la plaça de la Vila, farcell de jocs tradicionals a càrrec de Fefe i 
companyia. A les 19.30 h, a la plaça de la Vila, balls tradicionals amb danses col·lectives amb els 
d’En Samarra. 

30 A les 10 h, al parc de la Mare de la Font, trobada social del Club de Modelisme Naval de Girona, 
Lloret de Mar i el Volo (França).  

30 A les 18 h, a l’església de Sant Cristòfol de Beget, Espai Sentits, concert de música catalana i 
mediterrània a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Preu entrada: 10€. Venda 
anticipada a l’Oficina de Turisme de Camprodon.  

 
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 8 h a les 15 h.  
• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h. 

Dissabte, de 15 a les 19 h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.  
 
GOMBRÈN  
2 Festa del Comú o de la Botifarra a Montgrony. A les 12 h, missa i a continuació, pa, botifarra 

i trago de vi per a tothom. 
23 Revetlla de Sant Joan.  
 
LLANARS 
22 A les 10 h, obertura de la piscina municipal de Llanars.  
23 A les 21 h, al passeig de Mn. Lluís Surinyach, foguera de Sant Joan.  
 
MOLLÓ 
2 XXV Aniversari de la Coral Camprodon. A les 12 h, a la plaça del conflent, actuació de la Coral 

de la Parròquia de la Puríssima de Sabadell.  
22 Obertura de la temporada de la piscina municipal.  
23 Rebuda de la flama del Canigó i revetlla de Sant Joan. A les 17 h, a la casa de la Vila, 

rebuda de la flama per part de les autoritats municipals. Discursos de benvinguda, traspàs de la 
fama i lectura del manifest de Sant Joan / Països Catalans i Cant dels Segadors. Seguidament, a 
la plaça del Conflent, sardanes. A les 21 h, a la plaça del Conflent, foguera de Sant Joan. A les 
21.30 h, a la plaça del Conflent, sopar de carmanyola i ball popular.  

29 Festa de Sant Pere, patró de Ginestosa. Al matí, missa i benedicció del terme de Ginestosa.  



OGASSA 
 
23 A la tarda, rebuda de la flama del Canigó. Organització: Ajuntament d’Ogassa. 
 
PARDINES 
 
23 A partir de les 22 h, revetlla de Sant Joan.  
 
PLANOLES 
 
1 De les 9 a les 12 h, cursa dels Bastions. Passa per Planoles. Lloc: plaça del Casino.  
2 A les 13 h, a la plaça de l’Església, inauguració de la placa d’agraïment a l’Associació de Dones. 
8 Festa de l’Escola. A les 16 h, exhibició de taekwondo. A les 17h, teatre i a les 18 h, berenar. 

Lloc: sala i plaça del Casino.  
9 Festa de la Caritat. A les 12.30 h, al prat al Puig, esmorzar de Germanor amb Sardanes.  
16 Jornada de les Papallones. A les 9 h, sortida a la natura per a la seva observació. Organització: La 

casa de les Papallones.  
23 Revetlla de Sant Joan. A les 19 h, a la plaça del Casino, rebuda de la flama del Canigó. A les 

21.30 h, sopar de carmanyola i ball. . 
 
QUERALBS 
 
9 Festa de sant Bernabé a Serrat. Missa. A les 11 h, benedicció del terme i repartiment de pans.  
23 Festa de la Germandat. A les 22 h, al castell de Queralbs, foguera de Sant Joan.  
24 Festa de la Germandat. A les 10 h, processó des de l’església fins a la capella, benedicció del 

terme i repartiment d’ofrenes. Tot seguit, missa.  
 
Vall de Núria 
 
1-2 Cursa “Els Bastions”, la travessa a la Vall de Ribes. Per a més informació: 

http://www.elsbastions.com/. 
15 Emmona. Organització: CE Sant Joan de les Abadesses.  
23 Revetlla de Sant Joan.  
29 Cursa Núria – Queralbs. 
29 Diada de Sant Pere.  
 
RIBES DE FRESER 
 
1-2 Cursa “Els Bastions”, la travessa a la Vall de Ribes. Per a més informació: 

http://www.elsbastions.com/. 
2 A les 8 h, caminada popular. Organització: Associació dels Gegants de la Vall de Ribes.  
5 De les 19 a les 21h, reunió informativa de la campanya “Anem el riu”. Procés d’avaluació dels 

ecosistemes aquàtics.  
7 A les 17.45 h, a la biblioteca Terra Baixa, taller familiar de manualitats (fer una titella) a 

càrrec de Judit Sabaté. Organització: Ajuntament de Ribes de Freser. 
13 Festivitat de Sant Antoni. Missa, arrossada i sardanes a l’Ermita. 
15 A les 18 h, al càmping Vall de Ribes, taller d’estels per a nens. A les 20.30 h, al càmping Vall de 

Ribes, nit de saturn. Per a inscripcions: Josep Manuel Mercader. astropardines@gmail.com 
15 Projecció de cinema: Quatro días de mayo. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 
16 Projecció de cinema: Quatro días de mayo. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.  
22 A la 16 h, a la plaça del Mercat, fira del disc de vinil. Organització: Els Gegants de Ribes. 



... Ribes de Freser 
 
23 A les 18 h, al teatre, titelles. Organització: Els Gegants de Ribes. Revetlla de Sant Joan.A les 

20.30, correfoc infantil amb els Dracs i Diables de la Vall de Ribes. A les 21.30 h, sopar popular. 
Organització: Dracs i Diables de la Vall de Ribes. A les 23 h, arribada de la flama del Canigó. 
Seguidament, visita nocturna de les nimfes d’aigua. A partir de les 12 de la nit, encesa de la 
foguera i ball de nit. 

29 A les 20 h, a l’església, concert de música coral. 
 
RIPOLL 
 
1 Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, fira del disc.  
1 A les 18 h, al teatre Comtal, la màgia del Mag Lari. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
2 A les 12 h, a la plaça de Sant Eudald, sorteig: “El Cau de la Guilla” del Club Futbol Ripoll. 

Organització: Club Futbol Ripoll.  
2 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Solistes. Organització: Bar Casal.  
2 49a. Festa de la cançó de muntanya. A les 11 h,al Monestir de Santa Maria de Ripoll, missa i a 

les 16.30 h, concert. Organització: Centre Excursionista Els Blaus.  
2 A les 11h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, visita guiada al Monestir i al Centre 

d’Interpretació del Monestir. Organització: Terra de Comtes i Abats.  
7 A les 20 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició: “Recordant Martínez Lozano, 

recorregut per l’impressionisme”. Organització: Ajuntament de Ripoll, Ajuntament de  Llançà i 
Fundació J. Martínez Lozano.  

8 Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, Circalira. Organització: Associació de Circ.  
8 A les 21.30 h, al claustre del Monestir, cants de l’Edat Mitjana. Organització: IES Abat Oliba – 

40è Aniversari.  
8 A les 18 h, al casal de joves El Galliner, I Marató de cinema de comèdia. Organització: Àrea de 

Joventut de l’Ajuntament de Ripoll. 
8 A partir de les 16 h, a la zona de trial (antic camp de terra), cross escolar per equips. 

Organització: Consell Esportiu del Ripollès i zona de trial.  
9 Cursa de les 4 Ermites. Per a més informació: www.correpelripolles.cat  
9 A les 17 h, a la plaça de la Lira, 8a Festa del Soci. Ballada doble amb la Cobla La Flama de 

Farners i Bellpuig Cobla. Veredicte del concurs de composició de sardanes: “Ripoll, Capital de la 
Cultura Catalana”. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.  

9 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Notes d’Or. Organització: Bar Casal.  
9 A les 18 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert del Grup Musical “Pessic de 

Gospel”. Organització: Pessic de Gospel de Sant Quirze de Besora.  
9 A les 9 h, a la font del Tòtil, 43è. Trial del Gall clàssic. Copa Catalana de Clàssiques. 

Organització: Ripoll Motor Club. 
9 A les 11 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, visita guiada al Monestir i al Centre 

d’Interpretació del Monestir. Organització: Terra de Comtes i Abats. 
10 A partir de les 18 h, a la plaça Abat Oliba, dia de la memòria. Recitació poètica i repic de 

campanes.  
14 A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, parlem de cinema 

comentari – col·loqui; Una jornada particular, a càrrec de Ramon Musach i Sofia Castillo. 
Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

15 A partir de les 17 h, al pavelló de l’Avellaneda, cloenda escolar municipal de gimnàstica artística. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

15 A les 16 h, a la plaça de l’Ajuntament, XXII Mostra Representativa del Bestiari Festiu de 
Catalunya. A les 18 h, cercavila pels carrers del centre de la Vila i a les 22 h, a la plaça de 
l’Ajuntament, festival d’enceses de les besties de foc participants. Organització: Diables de Ripoll.  

15 Festa del barri de l’Estació. Organització: AAVV barri.  
15 A les 11 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, conferència: “El poder polític 

i judicial al Ripollès S. IX-XII”, a càrrec d’Antoni Udina. “El monestir de Sant Pere de Camprodon i 
la sots-vegueria de la Ral”, a càrrec d’Antoni Pladevall. Organització: CER. 

15 i 16  Romeria Casa Cultural Andalusa. Lloc: font del Tòtil. Organització: AC Andalusa. 
16 A la sala Eudald Graells, ball amb Chus. Organització: bar Casal.  
16 Al migdia, al teatre Comtal, espectacle de fi de curs de l’escola de dansa. Poesia i música en 

català. Organització: Ajuntament de Ripoll. 
16 A partir de les 15 h, al pavelló municipal, campionat Gironí de Patinatge: modalitat conjunts o 

xous. Organització: Consell Esportiu del Ripollès.  
16 A les 11 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, visita guiada al Monestir i al Centre 

d’Interpretació del Monestir. Organització: Terra de Comtes i Abats.  
 



...Ripoll 
 
23 A les 11 h, al Monestir de Sant Maria de Ripoll, visita guiada al Monestir i al Centre 

d’Interpretació del Monestir. Organització: Terra de Comtes i Abats. 
23 A la plaça de l’Ajuntament, rebuda de la flama del Canigó.  
28 A les 20 h, a la plaça de la Llibertat, sardinada i concert a càrrec de la Coral La Flor de Maig. 

Organització: Coral la Flor de Maig.  
29 A les 19 h, carretera de Barcelona, Milla Urbana. Organització: Esportiu Ripoll.  
29 Durant tot el dia, al passeig del Ferro, open Skate. Al vespre concert. Organització: SKR.  
29 Al pla de Sant Pere, festa del barri. Organització: AV del barri.  
29 i 30   24 h de futbol sala. Lloc: pavelló de l’Avellaneda. Organització: Escola de futbol sala de Ripoll.  
30 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Doble Perfil. Organització: bar Casal.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Exposició sobre els Jocs Florals a Ripoll. Lloc: Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata.  
• Del 7 al 30 de juny, a la sala Abat Senjust, exposició: “Recordant Martínez Lozano, recorregut per 

l’impressionisme”.  
• Del 15 al 24 de juny, al claustre del Monestir, exposició de bonsais. Organització: Associació 

Bonsais.  
• Del 3 al 14 de juny, a la piscina municipal, inscripció a les activitats d’estiu: tastatallers, esplai 

d’estiu i casals esportius. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
• Tots els divendres, a partir de les 18h, al casal jove El Galliner, tardes de crispetes. Organització: 

Casal Joves El Galliner.  
• Dies 2 i 23 de juny , 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. Acaba amb un aperitiu al CAT Can Guetes. Preu: (inclou entrada) 8€, de 
12 a 8 anys, 1€. Lloc de realització: Monestir de Ripoll i CAT Can Guetes . Organització 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-ter-org  

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
1 Jornada intensiva de pàdel social femení. Programació: A les 10 h, clínic intensiu amb 

formació teòric -pràctic conduïda per Maite Vila i jugadores del CPE Abadessenc. A les 15 h, 
lligueta social de pàdel femení per a totes les categories. A les 19 h, partit d’exhibició i clausura 
de la jornada femenina. Lloc: pistes del Club Piscines i Esports Abadessenc. Informació: 
cpeclinic@gmail.com Organització: Club Piscines i Esport Abadessenc.  

2 Jornada intensiva de pàdel social masculí. Programació: A les 10 h, clínic intensiu amb 
formació teòrico-pràctica conduïda per Ignasi Vila i jugadores del CPE Abadessenc. A les 15 h, 
lligueta social de pàdel masculí per a totes les categories. A les 19 h, partit d’exhibició i clausura 
de la jornada masculina. Lloc: pistes del Club Piscines i Esports Abadessenc. Informació: 
cpeclinic@gmail.com Organització: Club Piscines i Esport Abadessenc. 

2 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David Casals. Organització: 
Associació del Casal Jaume Nunó.  

8 De les 10 a les 14 h, a la plaça de Barcelona, I Trobada de Cossos d’Emergència. 
Organització: Protecció Civil de Sant Joan de les Abadesses.  

8 De les 10 a les 14 h, a la plaça Anselm Clavé, intercanvi de plaques de cava. Organització: Amics 
del Cava de Sant Joan.  

9 Taller de Risoteràpia. A les 16 h, a la plaça de Barcelona, activitat infantil a càrrec del grup 
Esplai Somnis. A les 16.30 h, al gimnàs del Cluc Piscines i Esports Abadessenc, taller de 
Risoteràpia. Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses.  

9 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Margarita Torner. 
Organització: Associació del Casal Jaume Nunó. 

10 Dia de la Memòria. A les 19 h, a la plaça Anselm Clavé, campanades d’homenatge. Tot seguit, 
la coral del Casal Social Jaume Nunó interpretarà El Cant de la Senyera. Els alumnes de l’Institut 
Escola de Sant Joan recitaran poemes. Més tard, tots els assistents cantaran Els Segadors. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan, IE Sant Joan de les Abadesses i Casal Social Jaume 
Nunó.  

14 A les 19 h, al palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de l’Escola 
d’Art de Sant Joan. Organització: Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  



... Sant Joan de les Abadesses 
 
14 A les 20.30 h, a l’era d’en Serralta, sopar de l’Emmona. Consultaeu pàgina web: 

www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

15 i 16   IV Ultra Trail de l’Emmona i Marató Emmona. Consulteu pàgina web: www.uesantjoan.cat 
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. 

15 A les 12 h, al carrer Beat Miró, presentació de l’exposició: “La llar d’infants municipal El Molí Petit, 
al carrer”. Organització: Llar infantil municipal – El Molí Petit.  

16 Aplec de Sant Antoni. A les 12.30 h, missa. A les 11.30 h i a les 16.30 h, sardanes a càrrec de 
la Cobla Foment del Montgrí. A les 14 h, dinar popular. Lloc: ermita de Sant Antoni. Organització: 
pabordes de Sant Antoni. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

16 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Joan Altarriba. Organització: 
Associació del Casal Jaume Nunó.  

22 Festa de la Cervesa. De les 10 a les 13 h, a la plaça de Barcelona, torneig de 3x3 de bàsquet. A 
les 15 h, finals 3x3 de bàsquet i exhibició dels nens i nenes del Club Gimnàstica Sant Joan. 
Inscripcions fins el 14 de juny a: Evento facebook 3x3 Barra Jove i al local de la Barra Jove. A les 
18 h, música en directe amb els grups: No em fotis, Pere de les cabres, Bktorce & Drakir i 
Cantant Quilomo. Hi haurà servei de barra i entrepans. Organització: Barra Jove.  

23 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Plamàs, ball a càrrec de Josep d’Avinyó. Organització: 
Associació del Casal Jaume Nunó. 

23 A les 18 h, al Claustre del Monestir, recepció de la flama del Canigó. Organització: Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses.  

23 A les 21 h, a la plaça Major, revetlla de Sant Joan: “Nit de Bruixes”. Sopar popular (venda de 
tiquets a l’Oficina de Turisme). Tot seguit, ball a càrrec de los Pachucos i disco mòbil amb Carles 
Xandri. Us conviden a venir disfressats de bruixes i bruixots. Organització: Comissió de Festes. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan.  

24 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, sessió de bingo. Organització: Associació del 
Casal.  

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

29 A les 19 h, a l’espai d’art l’Abadia – Palau de l’Abadia, presentació de l’exposició d’Alfonso 
Alzamora. Organització: Ajuntament de Sant Joan.  

29 Festa de la vila Vella. A les 18 h, a la plaça Major, festa de l’escuma. A les 21 h, sopar popular i 
ball amb el grup Maracaibo. Organització: Associació de veïns de la vila Vella.  

30 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Chus i berenar de fi de 
semestre. Organització: Associació del Casal Jaume Nunó. 

30 A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes i cloenda del 39è curset de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Girona. Organització: Agrupació Sardanista. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan.  

 
Exposicions: 
• Fins el 24 de juny, exposició  “Som enlloc” del pintor Josep Admetlla. Lloc: Espai Art l’Abadia – 

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

• A partir del 14 de juny, al Palau de l’Abadia, exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art 
de Sant Joan. De dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges, de les 
10 a les 14 h. Organització:Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses. 

• Del 15 al 30 de juny, als carrers Pere Rovira, Beat Miró, Major i plaça Major, exposició “La Llar 
d’Infants Municipals El Molí Petit, al carrer”. Organització: La Llar d’Infants.  

 
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. 

• Els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny, a les 11 h i a les 16 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan 
de les Abadesses. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Terra de 
Comtes i Abats.  



...Sant Joan de les Abadesses 
 
• Tots els dissabtes de juny, a les 18 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 de juny, 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 de juny, 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. 

• Dia 24 de juny, de les 11 a les 13 h, al Molí Petit, activitat: “Aprenents de bruixa i de 
bruixot. A les bruixes de Malatosca els cal ajuda per trobar algunes plantes remeieres per fer les 
seves pocions. Una d’elles ens ensenyarà els seus usos i com fer algun remei casolà. Preu: 8€, 
menors de 12 anys: 4€. Taller amb descompte presentant els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!, disponible als establiments d’hostaleria i restauració. Adults: 4€ i menors de 12 anys: 2€.  

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
9 A les 18 h, al Molí, actuació fi de curs a càrrec dels alumnes de l’escola Els Pinets.  
23 A les 18 h, a la plaça de la Generalitat, arribada de la Flama del Canigó. A la nit, al pati de les 

escoles, revetlla de Sant Joan amb encesa de la foguera i ball amb el Duet Uantutri. Hi haurà 
coca i cava per a tothom.  

 
SETCASES 
8 IX Fira d’herbes i flors de muntanya. Cuina del bosc. A les 10 h, inauguració de la IX fira. 

Davant de la parada de l’Herbolari de Sau, sortida botànica per reconèixer la flora de Setcases 
amb Evarist March (Herbolari de Sau – Naturalwalk). Duració: 2 h. No cal reserva prèvia. A les 
10.30 h, obertura del mercat d’herbolaris i productes artesans pels carrers de Setcases. A les 
10.30 h, preparació de l’exposició: “20 plantes remeieres imprescindibles”. (Herbolari de Sau – 
Sotacingles. SL.). Lloc: Sala dels Estudis, als baixos de l’Ajuntament. De les 13 a les 16 h, tots 
els restaurants oferiran menús relacionats amb productes del bosc. De les 17 a les 19.30 h, a la 
sala dels Estudis, als baixos de l’Ajuntament, taller d’elaboració i degustació de ratafies, a càrrec 
de Joan Carles Rey, director de l’Herbolari de Sau. A les 17.30 h, al costat de la parada de 
l’Herbolari de Sau, pintem herbes! (activitat infantil). Durada: 1h. Organització: Herbolari de Sau 
i Editorial Mediterrània. A les 18 h, a l’església de Sant Miquel, missa.  

9 IX Fira d’herbes i flors de muntanya. Cuina del bosc. A les 10 h, a la sala dels Estudis als 
baixos de l’Ajuntament, obertura de l’exposició: “20 plantes remeieres imprescindibles” de 
herbolari de Sau – Sotacingles, SL. A les 10 h, obertura del mercat. A les 10 h, Instagram 
Setcases: rebuda i acreditacions (photocall opcional). A les 10.15 h, a l’Ajuntament de Setcases,  
Instagram Setcases: esmorzar pels participants, benvinguda i explicació de l’acció. A les 11 h, 
inici del photowalk. A les 11 h, excursió guiada per Setcases i volta a la Creueta, a càrrec del 
Centre d’Educació Ambiental Alt Ter. A les 11.30 h, al costat de la parada de l’Herbolari de Sau, 
pintem herbes! (activitat infantil), a càrrec de l’Herbolari de Sau i Editorial Mediterrània. A les 12 
h, a la sala dels Estudis als baixos de l’Ajuntament, conferència: “Plantes medicinals de 
muntanya”, a càrrec d’Evarist March (Herbolari de Sau – Naturalwalk). Durada: 1 hora i 30 
minuts. De les 13 a les 16 h, tots els restaurants oferiran menús relacionats amb productes del 
bosc. A les 13.30 h, Instagram Setcases: finalització del photowalk. A les 18.30 h, clausura de la 
fira.  

23 A les 23 h, foguera, coca, cava i música en viu amb el grup Art man’s.  



...Setcases 
 
Altres activitats 
 
• Cada dimecre, visita guiada a Setcases. L’encant de l’arquitectura de muntanya, dins el marc del 

País d’Art i d’Història Transfronterer: Les Valls Catalanes del Tec i del Ter. Visites quinzenals en 
català i l’altre quinzena en francès. Més informació: www.setcases.cat  

• Cada diumenge, a les 11 h, excursió guiada per l’entorn natural de Setcases. Si us allotgeu a 
Setcases o aneu als restaurants del poble, la visita guiada us sortirà gratuïta. Organització: CEA Alt 
Ter. Més informació: www.setcases.cat  

 
TOSES 
 
22 Els dies 22 i 23 de juny, festa Major de Dòrria. Per a més informació consultar programa de 

carrer.  
29 Festa Major de Fornells de la Muntanya. Per a més informació: consultar programa de carrer.  
 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
2 XIX Tallada de Troncs. A partir de les 9.30 h, concurs de xerrac mecànic, xerrac a mà, destral i 

exhibició concurs de figures amb xerrac mecànic. Demostració d’estellat de fusta per a biomassa. 
És obligatori per a tots els concursants portar casc i pantalons de protecció. Hi haurà dinar. Preu: 
10€. Per inscriure’s per reservar tronc trucar a l’Ajuntament, abans del dia 2 de juny. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Comissió de festes. Col·laboració: CEINR.  

9 A les 11 h, a la pista poliesportiva, el musical de les transformacions dels music kits (fi de curs 
extraescolars). Organització: AMPA.  

12 Servei d’estètica i callista. A partir de les 9 h, al local polivalent. Hores convingudes. Les persones 
interessades han de trucar a la Mariví: 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès. 

15 A les 11 h, al local polivalent, representació de l’obra: Una gira molt especial, a càrrec de 
l’Escola de Vallfogona per celebrar el final de curs. Organització: Escola de Vallfogona de Ripollès. 

15 A les 18 h, al local polivalent, projecció audiovisual: Montserrat: història, ermites i transport. 
Organització: Jordi Sangrà i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  

16 Sortida a les 8 h, Transcanes: excursió a peu des de Riudaura a Vallfogona pel camí ral. 
Tornada amb la Teisa de les 12.40 h. Cal portar-se l’esmorzar i aigua pel camí. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona i de Riudaura.  

22 A les 11 h, inici temporada de bany a la piscina municipal. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona.  

23 Rebuda de la flama del Canigó. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col·laboració: 
Omnium Ripollès.  

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

29 De les 10 a les 12 h, VIII torneig d’exhibició de tenis Joan Mir i Josep Labró (infantil i 
juvenil). Organització: Ajuntament de Vallfogona i Club Tenis Torelló.  

 
Altres activitats 
 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 16 h, al local polivalent. 
• Taller de patchwork: Dissabtes de les 16 a les 18 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, a càrrec de 

Carme Alabau. Preu: 25€/mes. 
• 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 d’agost (torns setmanals). 

Horari: de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: a consultar. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: Escola de Vallfogona.  

 



VILALLONGA DE TER 
 
8 Festa de la Primavera. A les 14 h, a la sala de la Cooperativa, dinar popular (amanida, 

mongetes seques, llonganisseta, cansalada, postes i cava). Preu: 10€. Cal portar: plat, got i 
coberts. Inscripcions abans del dia 5 de juny de 2013 a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter o a la 
carnisseria Blanch. Organització: Associació Cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. 
Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de ter i F.C. Vilallonga de Ter.  

8 Festa Major d’Abella. A les 17 h, a la plaça d’Abella, audició de sardanes amb la cobla Principal 
de Banyoles. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

23 Revetlla de Sant Joan. A les 22 h, a la zona esportiva municipal, fou – fou i focs artificials. Hi 
haurà coca i vi dolç per a tothom. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: 
Voluntaris de 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. Horari: dilluns, dimecres i dijous 
de les 17 h a les 19.30 h. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


