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CAMPDEVÀNOL  
 
1 44a Festa de la Pubilla de la Sardana i 24a Trobada Comarcal Sardanista. A les 11.30 h, a 

la plaça de la Mainada, concentració. Tot seguit, cercavila amb els gegants i grallers de 
Campdevànol per anar a buscar la nova pubilla de la sardana. A les 12.30 h, a la plaça de la 
Dansa, proclamació de la Pubilla 2013. Tot seguit, actuació dels nens i nenes del curset. En 
acabar, dinar de germanor a la mateixa plaça. Preu del dinar: 9,5€ els adults i 7,5€ els nens. 
Inscripcions a l'Ajuntament de Campdevànol o bé podeu dir-ho a membres de la Junta. A partir 
de les 16 h, a la plaça de la Dansa, doble audició de sardanes amb les cobles Rossinyolets i la 
Principal d'Olot. (En cas de mal temps, els actes es faran a la sala Diagonal). Organització: GEC 
Secció Sardanista. Col·laboració: Ajuntament de Campdevànol i Consell Comarcal del Ripollès.  

2 Campionat regional. Organització: Club Petanca Campdevànol.  
2 Excursió a la vila de Cardona. Sortida a les 7.45 h, de la plaça de la Mainada i a les 8 h, de la 

plaça Antoni Maria Claret. A les 10 h, visita guiada a les mines de sal de Cardona. A les 12 h, 
visita guiada al castell de Cardona. A les 13 h, recepció a l’Ajuntament amb l’alcalde de la 
població. A les 14 h, dinar al restaurant 4 Cantons de Cardona. Organització: Regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Campdevànol. Col·laboració: Ajuntament de Cardona.  

4-5 Concurs de pesca. Horari: de les 8.30 fins a les 13 h i de les 16.30 fins a les 20.30 h. 
Organització: Societat de la Pesca “Freser”, conjuntament amb la Federació Catalana de Pesca. 

5 6a Caminada popular d’ajuda al malalt de càncer. Ruta: Ripoll – Campdevànol i font del 
Querol. Sortida al pas de nivell del tren, davant de Comforsa. Esmorzar a la font del Querol, per a 
tots els participants. Inscripcions i donació: 6€. En cas de pluja, l’esmorzar es farà a la plaça 
Coberta del barri de l’Estació de Campdevànol. Venda de tiquets al punt de sortida. Organització: 
Fundació Oncolliga i Grup Excursionista de Campdevànol.  

12 54a Marxa de Regularitat i 15a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat. 
Organització: Grup Excursionista de Campdevànol.  

15 De les 17.30 a les 21h, a l’hospital de Campdevànol, donació de sang. 
18 i 19  XXXIV Concurs social de Pesca. Inici dissabte a la tarda i finalització diumenge migdia. 

Organització: Societat de Pesca “Freser”.  
19 Festa d’Homenatge a la Gent Gran. A les 11.30 h, a l’església de Sant Cristòfol, missa 

solemne d’homenatge a la gent gran, oficiada per mossèn Melitó Tubau, rector de Campdevànol, i 
cantada per la Coral dels Amics de la Processó. Tot seguit, a la llar de jubilats, aperitiu i record de 
la diada per a tots els assistents. Seguidament, concert amb el grup Què Tal Quartet. 
Nota: A la tarda tots els homenatjats gaudiran de l’entrada gratuïta per assistir al ball de la Sala 
Diagonal. Qui no pugui assistir a la festa, podrà recollir l’obsequi a l’Ajuntament en horari 
d’oficina, fins el dilluns 3 de juny. Organització: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Campdevànol.  

24 A les 21.30 h, a la sala Diagonal, representació de la Nit de les Arts amb Històries de Cabaret. 
Direcció: Joan F. Murillo. Entrada: 4€. Organització: Grup de Teatre Entitats de Campdevànol. 
Col·laboració: Ajuntament de Campdevànol i sala Diagonal.  

25 I Open de Pesca del Ripollès per parelles sense mort. Organització: Societat de Pesca 
“Freser” i “La Rama”.  

26 Festa dels Elois. A les 18 h, a la plaça de la Sardana, audició de sardanes amb la cobla La 
Principal de l’Escala. Organització: GEC- Secció Sardanista. Sortida a Coll de Jou – Canalda – 
Odèn (Solsonès). Organització: Grup Excursionista Campdevànol.  

 
Exposicions i altres activitats 
• Melés. Cada dimecres i dissabte durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol. 
• Del 3 de març al 9 de maig. Lliga Intercomarcal. Organització: Club Petanca de Campdevànol.  
• Tarda Jove. Dimecres de 16 a 19 h, al Centre Cívic La Confiança. Organització: Servei Comarcal de 

Joventut i Ajuntament de Campdevànol. 
 
CAMPELLES 
 
4 -5 Curset de meditació, creences i salut. Bases cristianes, a càrrec de Jesús Moreno. 

Organització: Casal Sant Martí. Per a més informació: Tel: 972 727 288 o bé csm@spdd.org. 
17 Festa Major de Pentacosta, 2013. A les 19 h, inauguració de l’exposició VI concurs de 

fotografia. A les 20 h, repic de campanes. Organització: Ajuntament de Campelles.  
18 Festa Major de Pentacosta, 2013. A les 11 h, passejada en bicicleta fins al Baell. A les 16 h, 

XIV campionat de Truc. A les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament, xocolatada i coca. A les 24 h, ball 
de festa amb el duet Bona Nota. Organització: Ajuntament de Campelles.  

19 Festa Major de Pentacosta, 2013. A les 11 h, missa solemne, amb ofrena i benedicció del 
terme. Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes amb la cobla Principal de Banyoles. A 
les 18 h, espectacle infantil a càrrec de Disco Baby. Organització: Ajuntament de Campelles. 



...Campelles 
 
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 A les 12 h, a la plaça de la Vila, forat del Conill. Organització: UE Camprodon.  
5 Festa de Sant Antoni: Tres Tombs de Llanars a Camprodon. A les 9.30 h, esmorzar a l’hípic. A 

les 11 h, rua dels Tres Tombs per Llanars i Camprodon. A les 13 h, benedicció a l’església de 
Santa Maria de Camprodon. A les 13.30 h, dinar de Germanor. 

11 Ascensió de Freixenet. 
18 Al llarg de tot el dia, mercat medieval pels carrers de la vila. Aplec de Salarça. Dinar popular i 

ballada de sardanes. Trobada provincial de Creu Roja.  
19 A llarg de tot el dia, mercat medieval pels carrers de la vila. Trobada provincial de Creu Roja.  
20 Al llarg de tot el dia, mercat medieval pels carrers de la vila.  
24 Joc de la Vall. A partir de les 21.30 h, al pavelló vell, sopar, joc de la Vall i ball. Organització: 

Oncolliga de la Vall.   
 
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.  
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, d’11 h a 14 h. 
 
GOMBRÈN  
 
19 A les 10 h, al barri del Cortal. festa de Pentacosta. 
19 A les 13 h, festa de Sant Francesc Coll i homenatge a la gent gran.  
 
Visites guiades: 
 
• El dia 26 de maig, a les 11 h, visita del castell de Mataplana i el museu del Comte Arnau. Lloc: 

Punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Descoberta del mite del Comte Arnau tot visitant 
el museu de Gombrèn, el gorg dels Banyuts i el mateix castell, on va viure el llegendari comte. Preu 
(inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
campanya El Ripollès Convida!. Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb 
els tiquets, només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades. Organització: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 – www.alt-ter.org  

 
LLANARS 
 
5 Festa de Sant Antoni “3 tombs”. Cercavila i benedicció de cavalls per Llanars i Camprodon.  
19 Fira de pagès. Durant tot el dia, al camp del Toro, activitats i demostracions relacionats amb el 

món de la pagesia. Organització: Ajuntament de Llanars.  
 



 
LES LLOSSES 
 
5 La festa del pi 2013. A les 9 h, esmorzar popular i classificatòries pel V concurs de xerrac. A les 

10 h, arribada del pi amb l’euga i els Trabucaires de Ripoll. A les 11 h, plantada del pi a la plaça. 
A les 12 h, balls tradicionals amb l’Esbart Dansaire de Ribes de Freser. A les 13 h, final del 
concurs de xerrac. A les 13.30 h, concurs de pujar al pi i entrega de premis. A les 15 h, dinar 
popular. Durant tot el dia, fira d’artesans de la comarca i rodalies i activitats per a la mainada. 
Lloc: plaça de Matamala (Les Llosses). Organització: Ajuntament de les Llosses. Aquest és el 
cinquè any de la recuperació de la festa del pi, una festa d’origen pagà en què els ancestres 
donaven les gràcies per l’arribada de la primavera i els seus fruits. Tal i com es feia antigament, 
es planta un pi enmig de la plaça del poble i només s'hi deixa la capçada. Els més atrevits i 
agosarats han de pujar fins a dalt de tot a buscar les taronges i les rosques de pa que hi ha 
penjades com a premi. I també per cinquè any consecutiu, se celebra el tradicional concurs de 
xerrac i la fira d'artesans. 

 
MOLLÓ 
 
15 Festa de Sant Isidre. A les 12 h, missa a l’església de Santa Cecília. A continuació, benedicció 

de tractors i maquinària agrícola. A les 21 h, a la sala de ball, sopar de germanor. Tot seguit, ball 
de nit. Per a més informació: www.mollo.cat Organització: Ajuntament de Molló.  

 
Visites guiades 
 
• Dissabte, 4 de maig, de les 10 a les 18 h, visita guiada: La Vall de Camprodon medieval. Lloc de 

realització: Rocabruna, Molló, Espinavell i Camprodon. Visita a diferents vestigis medievals de la Vall 
de Camprodon com castells, esglésies o pobles. Entre visites es farà un àpat a l’estil medieval. Preu: 
40€ per persona. Inclou visites guiades, al matí i a la tarda, el dinar medieval. Organització: CEA Alt 
Ter. Tel: 972 721 317 – www.alt-ter.org i restaurant Can Jordi. Tel: 666 577 447 – 
canjordi.wordpress.com  

 
OGASSA 
 
5 Festa de Santa Creu. Programació per a determinar.  
26 Festa del Miner. Programació per a determinar.  
 
PLANOLES 
 
4 A les 17 h, a la sala del Casino, xerrada sobre seguretat a càrrec de Joan Aloy, cap de MM EE del 

Ripollès. 
19 Durant tot el matí, a la sala del Casino, recapte d’aliments.  
25 A les 7 h, davant del casino, ruta de les 4 ermites de Sant Joan de les Abadesses. Organització: 

AEP  
 
Altres activitats 
 
• Del 2 al 21 de maig de 2013, al bar del Casal, exposició fotogràfica: “Boscos del món, un món de 

boscos”. Organització: Ajuntament de Planoles.  
 
RIBES DE FRESER 
 
27 Del 27 al 29 de maig, sortida a Lourdes. Organització: Associació Grup de Dones de la Vall de 

Ribes de Freser. 
31 A la tarda, a la biblioteca Terra Baixa, contes. Organització: Ajuntament de Ribes de Freser. 
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Contes de Sant Jordi a la Biblioteca. Dia i hora a concretar.  
 



RIPOLL 
 
1 Marxa infantil de regularitat AMPA Escola Salesiana. Organització: AMPA Escola Salesiana.  
1 A les 12 , a la parròquia Sant Josep Obrer, celebració de l’eucaristia a càrrec del Bisbe de Vic 

per donar inici al 20è aniversari de la parròquia St. Josep Obrer i de l’AC Sant Josep. 
Seguidament, concert a càrrec de la Capella de Sta. Maria. Organització: Parròquia de Sant Josep 
AC St. Josep. 

3 A les 16 h, al Club Casal dels Avis, inauguració de l’exposició de fotografies de casament “ 
Pas del Temps”. Organització: Club Casal dels Avis.  

3 Inauguració Land Art d’Eudald Alabau, al passeig dels Aurons. A partir de les 19 h, visita 
guiada per veure les escultures i altres instal·lacions, aprofitant la claror del dia. A les 20 h, 
performance a la llum de les espelmes. Lloc: passeig dels Aurons. Organització: Eudald Alabau. 

2 Del 2 al 10 de maig, missa i novena a Sant Eudald. A partir del dia 2, els feiners acabada la missa 
de les 19.30 h. Diumenge 5, acabada la missa de les 11h. Dissabte 4, acabada la missa de les 20 
h. Lloc: Monestir de Ripoll. Organització: Parròquies de Ripoll.  

3 A les 22 h, al teatre Comtal, presentació oficial a Catalunya de la pel·lícula: “La Primavera”, 
dirigida per Christophe Farnarier i enregistrada a Ogassa. Hi haurà la presència de l’actiu 
protagonista, la Sra. Carme Fajula. Al final, torn obert de preguntes conduït per la periodista 
Maria Rovira. 

4 Diada d’Òmnium Cultural. A les 10.30 h, cercavila. A les 11h, al passeig Mestre Guich, 
demostració de bitlles catalanes a càrrec de la colla de Bitlletaires d’Alpens. A les 11 h, a la plaça 
de la Lira, animació infantil i taller. A les 13 h, a la sala Eudald Graells, concert – vermut. A les 17 
h, a la sala Eudald Graells, acte amb Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural. A les 19 h, 
concert d’acordionistes diatònics d’abans i avui. Per acabar, Surti com Surti. Lloc: plaça de la Lira 
i sala Eudald Graells. Organització: Òmnium Cultural.  

4 A les 17 h, al teatre Comtal, teatre: “El Petit Príncep”, a càrrec dels alumnes del taller de teatre 
de l’Escola Vedruna. Organització: Escola Vedruna de Ripoll. 

4 A les 21 h, al Monestir de Sta. Maria de Ripoll, presentació del projecte de l’orgue de Santa Maria 
de Ripoll. Organització: Parròquia de Ripoll.  

4 A les 16 h, al Casal de Joves, inauguració del Casal de Joves. Organització: Ajuntament de 
Ripoll.  

5 A les 9 h, al camp de tir de Terradellas, entrenaments per la Tirada social al plat. Organització: 
Societat de caçadors i pescadors La Rama. 

5 Marxa infantil de regularitat. AMPA Escola Joan Maragall. Organització: AMPA Joan Maragall.  
5 A les 9 h, 13a. Cursa de muntanya dels Mossos d’Esquadra – Sant Amand. XII Copa 

Catalana de curses de muntanya de la FEEC. Organització: Club Excursionista i Comissaria dels 
Mossos.  

5 Durant tot el dia, al pavelló de l’Avellaneda, competició de la “Lliga internacional de gimnàstica 
esportiva”. Organització: Consell Esportiu del Ripollès. 

5 A les 11 h, a la plaça Sant Eudald, 51è concurs de colles sardanistes amb la cobla la Bisbal 
Jove. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.  

5 Festa d’homenatge a la gent gran. Organització: Casal de la Gent Gran de Ripoll.  
5 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Axis Duet. Organització: Bar Casal.  
7 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, pregó de Festa Major a càrrec d’Arnau Puig, crític i sociòleg 

de l’art i premi nacional de Cultura per la seva trajectòria professional i artística. Organització: 
Ajuntament de Ripoll.  

9 A les 16 h, al Club Casal dels Avis, bingo especial de Festa Major. Organització: Club Casal 
dels Avis.  

10 Festa Major de Sant Eudald. A les 17 h, a la plaça Abat Oliba, inici del concurs d’Instagram de 
Festa Major. Organització: Comissió de Festes. A les 17 h, a la plaça Sant Eudald, 9a. Trobada de 
música tradicional del Ripollès, a càrrec dels alumnes de 5è de primària de les escoles de la 
comarca i els Randellaires. Organització: Comissió de Festes. A les 19 h, a la plaça de la Dama, 
l’Escola al carrer. Concert dels alumnes de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. Organització: 
Escola Comarcal de Música del Ripollès. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, versots i traca 
d’inici de la Festa Major, a càrrec dels Diables de Ripoll. Organització: Comissió de Festes i 
Diables de Ripoll. A les 21 h, a la sala Eudald Graells, inauguració de la Festa Major. A les 22 h, 
actuació quadres de ball flamenc i a les 23 h, variada per a tothom. Hi haurà servei de bar, tapes 
i entrepans. Organització: Casa Cultura Andaluza del Ripollès. A les 21 h, a la plaça Sant Eudald, 
sopar del jovent. Preu del sopar + samarreta: 15€. Venda de tiquets a la Taverneta, Oficina de 
Turisme i forn Capdevila. En acabar, cercavila pel centre de la Vila amb els Grallers de Ripoll. 
Organització: Comissió de Festes. A les 23 h, a la plaça Sant Eudald, nit dels 70’ i 80’ amb el grup 
La Removida 80 i Dj’s: Dj Vilà, Dj Creixi i Dj Memo. Organització: Comissió de Festes. A les 23 h, 
a la plaça de la Lira, concert de rap amb el grup Jaula Vacía i batalles de galls. Organització: 
Comissió de Festes.  



...Ripoll  
 
11 Festa Major de Sant Eudald. A la una de ma matinada, a la plaça de la Lira, concert amb 

Strombers, Raggatunning i M&M Dj’s. Organització: Comissió de Festes. A les 9 h, al camp de tir 
de Terradellas, entrenaments per la tirada social al plat. Organització: Societat de caçadors i 
pescadors La Rama. A les 10 h, toc festiu de campanes anunciant la Festa Major de Sant Eudald. 
Organització: Parròquies de Ripoll. A les 11 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, ofici solemne 
de Festa Major en honor de Sant Eudald concelebrat i presidit per Mn. Josep Bastardas i Vilalta, 
ex rector de Ripoll. Repartiment del cotó. La Coral Capella de Santa Maria de Ripoll cantarà la 
missa. Organització: Parròquies de Ripoll. En acabar la missa, a la plaça de l’Ajuntament, sardana 
d’honor “L’entorn de Ripoll”, de M. Teresa Monclús i Marquès. Tot seguit, sardanes a càrrec de la 
cobla Selvatana, plantada dels Gegants de Ripoll i galejada dels trabucaires de Ripoll. 
Organització: Comissió de Festes i Agrupació Sardanista de Ripoll. A les 12 h, a la zona esportiva, 
partit de futbol: E.F.R. Aleví “E” – Folgueroles. Organització: EFR. A les 15 h, al camp de la 
petanca, melé social de petanca. Organització: Club Petanca de Ripoll. A les 16 h, a la zona 
esportiva, partit de futbol: C.F. Ripoll “B” – Montesquiu (4a Catalana). Organització: CF Ripoll. A 
les 17 h, a la plaça Gran, sardanes amb la cobla Selvatana. Organització: Comissió de Festes i 
Agrupació Sardanista de Ripoll. A les 17 h, cursa popular d’orientació. Sortida des de la plaça del 
Monestir. Tres recorreguts amb diferents dificultats. Preu inscripció: 6€ (inclou assegurança). 
Organització: Comissió de Festes i Club Excursionista de Ripoll. A les 17 h, a la sala Eudald 
Graells, quina popular. Organització: Casa Cultural Andaluza del Ripollès. A les 17.30 h, a la plaça 
Sant Eudald, “El petit mag”, màgia itinerant i tot seguit, espectacle a la plaça Sant Eudald. 
Organització: Comissió de Festes. A les 18 h, a la zona esportiva, presentació de l’equip de Rugby 
“Senglars”. Organització: Senglars del Ripollès Rugby Club. A les 19 h, al pavelló municipal, 
concert amb l’orquestra Selvatana. Organització: Comissió de Festes. A les 20.30 h, a la sala 
Eudald Graells, actuació quadres de ball flamenc de l’entitat. A les 22 h, actuació quadres de ball 
d’entitats convidades. A les 23 h, actuació musical. Hi haurà servei de bar, tapes i entrepans. 
Organització: Casa Cultural Andaluza del Ripollès. A les 21h, al pavelló municipal, ball amb 
l’orquestra Selvatana. Organització: Comissió de Festes. A les 22 h, al centre de la vila, correfoc 
amb els Diables de Ripoll i els Diables de la Granada. Sortida de la plaça Clavé. Organització: 
Comissió de Festes i Diables de Ripoll. A les 23.30 h, a la plaça de la Lira, concert amb els grups 
The big blues Theory, Californicators i la Banda del Coche Rojo. Organització: Comissió de Festes. 
A les 24 h, a la plaça Sant Eudald, escenari Nasty Garage: Djs habituals de Nasty Mondays, 
Crappy Tuesdays i Cupcake a la Sala Apolo. Line up: Simone, Deckart i Crappy Tuesdays (Viktor 
Olle & Legoteque). Organització: Comissió de Festes.  

12 Festa Major de Sant Eudald. A les 9 h, al camp de tir de Terradellas, tirada social al plat. 
Organització: Societat de caçadors i pescadors La Rama. A les 12 h, a la plaça Sant Eudald, taller 
i espectacle de circ a càrrec de Cerca Circ. Organització: Comissió de Festes. A les 12 h, inici de 
davant de l’Abat Oliba, visita teatralitzada: “La petjada de l’Abat” a càrrec de Brivall. Més 
informació: Oficina de Turisme (972 70 23 51 ). Organització: Brivall. A les 12 h, a la zona 
esportiva, partit de futbol EFR Cadet – Torelló. Organització: EFR. A les 12.30 h, a la sala Abat 
Senjust, concert – vermut de Festa Major amb la Coral Capella de Santa Maria de Ripoll. 
Organització: Capella de Santa Maria. A les 16 h, a la zona esportiva, partir de futbol CF Ripoll – 
Can Gibert (2a Catalana). Organització: CF Ripoll. A les 16.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
Dansa dels Clavells. Cercavila pels carrers de la vila, fins a la plaça de l’Ajuntament per recollir 
les pabordesses. A l’arribada a la plaça de l’Ajuntament, ballada de la Dansa dels Clavells amb 
l’acompanyament musical dels Randellaires. Organització: Comissió de Festes. A les 17.30 h, a la 
plaça Llibertat, ballada doble de Festa Major amb les cobles Maricel i la Principal de Cassà. 
Organització: Comissió de Festes i Agrupació Sardanista de Ripoll. A les 18.30 h, al centre de la 
Vila, 4a baixada d’andròmines. Sortida des de la plaça del Monestir fins el pont d’Olot. 
Inscripcions a partir de les 17h, al punt de sortida. Organització: Comissió de Festes. A les 21 h, 
a la sala Eudald Graells, 3r sopar de valents. Venda d’entrades al bar Cabina, la Taverneta i bar 
Alesia. Preu: Sopar + samarreta + got + xarrups + correbars: 20€ (a partir dels 18 anys). Places 
limitades. A continuació, xaranga pel centre de la vila. Organització: Valents de Ripoll. A les 
23.30 h, a la plaça de la Lira, concert amb No Em Fotis, Virus, Mon Dj. Organització: Comissió de 
Festes.  

13 Festa Major de Sant Eudald. De les 11 a les 14h i de les 16 a les 19 h, a la plaça Sant Eudald i 
plaça Gran, parc infantil. Organització: Comissió de Festes. A les 13.30 h, a la font d’en Jordana, 
Tornaboda Arrossada popular. Seguidament, ball amb Robert Payà (en cas de pluja es farà a la 
sala Eudald Graells). Organització: Comissió de Festes. A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, 
havaneres amb el grup Terral. Organització: Comissió de Festes. A les 19 h, a la plaça de la Lira, 
1a exhibició de Batuka i Zumba de les usuàries del casal cívic la Devesa del Pla. Dansa a càrrec 
de Rut Rigat, Dori Bermúdez i Patrícia Munuera. Tai Txi a càrrec de Raül Verdaguer i Ioga a càrrec 
de Cesar Caldera del Centre Amunay. Organització: Casal Cívic de la Devesa del pla i Centre  
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Amunay. A continuació, a la plaça de la Lira, entrega de premis de l’Atleta de la Festa. 
Organització: Comissió de Festes. A les 22 h, des d’Ordina, espectacle piromusical des del parc 
botànic de la Devesa del Pla. Visible des del passeig del Ferro. Organització: Comissió de Festes.  

16 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, l’hora del conte a càrrec 
de Carme Brugarola. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

17 A les 20.15 h, a la sala Eudald Graells, conferència: “Ser només pares”, a càrrec de Pep Marí.  
18 A les 11 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic, S.IX-XII la formació de Catalunya al 

Ripollès, el Romànic, l’esplendor del Monestir de Santa Maria de Ripoll i la seva 
portalada. Organització: Centre d’Estudis comarcals del Ripollès. 

18 A les 16 h, al bar Petit París, campionat de botifarra de Festa Major. Inscripcions fins a les 16 
h, al bar Petit París. Preu: 20€ per parella. Premis en funció de la recaptació. Organització: 
Comissió de Festes.  

18 A les 16 h, al bar Petit París, finals del campionat de parxís de Festa Major. Organització: 
Comissió de Festes.  

18 A les 18 h, al centre de la Vila, rauxa pagesa. Organització: Comissió de Festes.  
18 A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, entrega de premis dels campionats de parxís i botifarra. 

Organització: Comissió de Festes.  
18 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de la XLII exposició Filatèlica i Numismàtica 

dedicada a Ripoll, capital de la Cultura Catalana 2013. Estampació del primer mata-segells de 
Guifré i Guinedell, gegants de Ripoll. Organització: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.  

18 A les 22.30 h, al centre de la Vila, comiat del solter/a del casament a pagès. Xaranga des de 
la plaça Sant Eudald fins a la sala Eudald Graells. Seguidament, ballada jove de la Dansa dels 
Clavells. Organització: Comissió de Festes i CIT. A continuació, a la sala Eudald Graells, Nit a 
Pagès. Organització: Comissió de Festes i CIT.  

19 A les 9.45 h, 47a Festa de la Llana i Casament a Pagès. A partir de les 9.45 h, arribada del 
ramat d’ovelles, exhibició de tossa amb tisores, matalasser i filadores. 7è concurs d’esquilar 
ovelles, exhibició, demostració de tossa i oficis tradicionals. A partir de les 11 h, casament de 
pagès. Fira i mostra de productes agroalimentaris del Ripollès. Organització: CIT. 

19 A les 18 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, el Bisbe de Vic ordenarà Diaca a Eduard Flores. 
Organització: AC Sant Josep. 

22 A les 17.30h, a l’espai d’art Marià Font de la plaça de la Lira, conferència sobre els testaments a 
càrrec d’Enrique Peidró. Organització: Casal de la Gent Gran i Club Casal dels Avis.  

24 A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine Club ARIC.  
24 A les 17.30 h, a la plaça de la Lira, Festa final Lliga de Marxes (entrega de copes i medalles). 

Organització: AMPA’s.  
25 A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, club de lectura: comentari 

col·loqui de 10 poemes de “Les Flors del mal” de Baudelaire. Organització: Biblioteca Lambert 
Mata i Ajuntament de Ripoll. 

25 A partir de les 16 h, al centre de la Vila, trobada gegantera amb l’actuació dels Castellers de Sant 
Cugat.  

26 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Cristina Cat. Organització: bar Casal. 
26 Al matí, al pavelló municipal, campionat de Catalunya de cant d’ocells. Organització: Societat 

Ocellaire La Cadernera.  
26 A les 12 h, a la sala Abat Senjust, presentació del llibre: “Les campanes del Reial Monestir de 

Santa Maria de Ripoll – una aproximació musical” de Modest Moreno i Morera. Organització: 
Ajuntament de Ripoll. 

27 A partir de les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, Festa del 27 de maig. Audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Ofrena floral al monument del 27 de maig, cantada a càrrec 
de la Coral Els Follets i galejada a càrrec dels Trabucaires de Ripoll. Organització: Ajuntament de 
Ripoll.  

 
Exposicions i altres activitats 
 
• Tots els dies de la festa, atraccions per a totes les edats. Lloc: Devesa del Pla. 
• Durant tot el mes., a la sala Josep M Anglada de la biblioteca Lambert Mata, exposició: La vida és 

bella d’Elena Zenkova, pintura i tècniques mixtes.  
• Dissabte, 5 de maig, 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  
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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 

• Del 20 d’abril al 13 de maig, a la sala Abat Senjust, fotografies de 1867 del Monestir de Santa 
Maria de Ripoll. Organització: CER i Ajuntament de Ripoll.  

• Durant tot el mes, al vestíbul de la Biblioteca Lambert Mata, exposició Poematón del col·lectiu 
Teories de la Inspiració.  

• Del 25 d’abril al 2 de maig, a l’escola Ramon Suriñach, exposició: Va d’Art: Escultura i 
reciclatge, l’objecte sonor. Amb la col·laboració dels artistes: Luthiers drapaires, Eudald Alabau, 
Joan Pueyo, Cesc Morera, Anna Sanz, Isidro López-Aparicio, Alícia Casadesús, Andreu Hubach i Claus 
Speis. Lloc: Escola Ramon Suriñach.  

• Exposició de fotografies de casament: “Pas de Temps”, al Club Casal dels Avis. Organització: Club 
Casal dels Avis.  

• Del 26 d’abril al 5 de maig, a l’espai d’art Marià Font (plaça de la Lira), exposició: Apel·les 
Mestres, artista total i home polièdric. 

• Cada dimarts, de 4 a 5 de la tarda, taller de lectura poètica, amb motiu de l’Any Espriu, a l’Escola 
d’Adults, c. de les Vinyes, 1. Activitat d’assistència lliure i gratuïta. 

• Fins el dia 13 de maig, al cafè Canaules, exposició de pintures de Jordi Maideu: “Presències”. 
Organització: Cafè Canaules.  

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
1 A les 7.30 h, a la plaça Torres i Bages, 24a Caminada popular. Inscripcions: 

www.uesantjoan.cat. Venda de tiquets a la ferreteria Fermac, fins el 28 d’abril. Organització: Unió 
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. 

1 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, bingo. Organització: Associació de Jubilats i 
Pensionistes.  

1 A les 18.30 h, al teatre Centre, espectacle: “Planeta i Neptú”, a càrrec de Peyu. Dirigit per Joan 
Roura. Venda d’entrades: a Sant Joan de les Abadesses: Impremta Garriga i bar Centre. Ripoll: 
cafè Canaules. Olot: bar de Cine. Les Masies de Voltregà: Restaurant Cal Peyu. Vic: bar Magadan. 
Preu: 13€ anticipada – 15 € a taquilla. Organització: CE Abadessenc. 

4 De les 10 a les 14 h i de les 16.30 a les 18.30 h, donació de sang. Lloc: IE Sant Joan – Mestre 
Andreu. Organització: Associació de donats de Sant Joan de les Abadesses.  

4 Fira de Sant Isidre. A partir de les 10 h, a la plaça Anselm Clavé i carrer Arxiver Mossèn 
Masdeu, XX Fira de productes artesans. Al passeig Comte Guifré, XVII exposició de tractors antics 
i XXII exposició de cotxes nous. A la plaça Anselm Clavé, passejades en poni – Ponis Planabés. A 
les 11 h, visita guiada gratuïta: “Un tomb per la vida a pagès”, al mas la Batllia de Sant Joan de 
les Abadesses. Sortida a peu, a les 11 h, des del Palau d’Abadia – Oficina de Turisme. A les 12 h, 
al Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició: Eines de pagès d’en Josep de “La Girona”. Tot 
seguit, conferència: L’agricultura com a motor econòmic de les comarques de muntanya, a càrrec 
de Josep Guix i Feixa, enginyer agrari i professor d’agricultura a l’IES - SEP La Garrotxa. A les 
15.30 h, cercavila de tractors antics pels principals carrers de la vila. A continuació, concentració 
al passeig Comte Guifré. A les 17.30 h, a la plaça Major, dansa i música catalana d’arrel 
tradicional amb l’Esbart Marboleny.  

5 Fira de Sant Isidre. A partir de les 10 h, a la plaça Anselm Clavé i carrer Arxiver Mossèn 
Masdeu, XX fira de productes artesans. Al passeig Comte Guifré, XVII exposició de tractors antics 
i XXII exposició de cotxes nous. A la plaça Torres i Bages, passejades en ponis- Ponis Planabés. 
Esmorzar popular amb productes ecològics i carn de poltre a càrrec dels Pabordes de Sant Isidre, 
a l’aparcament de can Crehuet. També hi haurà, XXVIII mostra de bestiar autòcton, VI Concurs 
morfològic de raça bruna i XX Concurs de munyir a mà. A les 16.30 h, a l’aparcament de can 
Crehuet, gimcana de tractors. Organització: Pabordes de Sant Isidre. Col·laboració: La Caixa, 
Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, Diputació de Girona i Consell Comarcal del Ripollès.  

5 A les 17 h, al casal Jaume Nunó- El Palmàs, ball a càrrec d’Emili Continental. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

5 A les 18 h, al pavelló municipal d’esports, V Trobada Country. Entrada: 3€. Organització: 
Abadessec Country.  

11 Donació de sang. De les 10 a les 14h i de les 16.30 a les 20.30h, al CEIP Mestre Andreu. 
12 A les 17 h, al casal Jaume Nunó- El Palmàs, ball a càrrec de Marta. Organització: Associació de 

Jubilats i Pensionistes.  
 



... Sant Joan de les Abadesses 
 
14 Fira de Sant Isidre. A les 21h, jocs i degustació de coca, llonganissa i vi dolç al voltant de la 

tradicional foguera de Sant Isidre. Lloc: Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda. 
Organització: Pabordes de Sant Isidre.  

15 Fira de Sant Isidre. A les 10.30 h, al Monestir de Sant Joan de les Abadesses, ofici en honor a 
Sant Isidre. A les 11 h, pels principals carrers de la vila, benedicció de tractors i desfilada. A les 
14 h, a la Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda, dinar de germanor. A les 16 h, a 
la Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda, gran ball de Sant Isidre a càrrec del Duo 
Juvi. Organització: Pabordes de Sant Isidre. Col·laboració: La Caixa, Cooperativa Agrícola SAT 
Sant Antoni de la Miranda, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Generalitat de Catalunya 
– Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Diputació de Girona i 
Consell Comarcal del Ripollès.   

18 De les 16 a les 18 h, a l’Ecomuseu El Molí Petit, formació a l’ornitologia: “Ocells d’alta 
muntanya”, a càrrec de l’APNAE – Associació d’amics del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Organització: CEA Alt Ter.  

18 A les 18 h, a la sala Arnau de Vilalba- Palau de l’Abadia, conferència: “L’Abadessa Emma i la 
imatge de Catalunya al món”, a càrrec del Col·lectiu Emma. Organització: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

19 A les 8 h, a la plaça Torres i Bades, sortida a Cardona, visita a la mina de sal i al castell de 
Cardona. Inscripcions: al Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

19 A les 17 h, al casal Jaume Nunó- El Palmàs, ball a càrrec del Duo Jubi. Organització: Associació 
de Jubilats i Pensionistes. 

25 Jornada de MESALUT. A les 10 h, caminada per la Ruta del Ter, des de l’alberg Ruta del Ferro a 
la Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda. A les 17 h, a la plaça Major, activitat 
infantil. A les 19 h, conferència: “Gestió de l’estrès en temps de crisis”, a càrrec de la psicòloga 
Sra. Ana Belen Gómez i el Dr. Ernest Torrull. Lloc a determinar. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

25 A les 17 h, al casal Jaume Nunó - El Palmàs, concert Festa de Germanor. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes. 

25 Fundació de l’Escola de Teatre Infantil. Lloc: Teatre Centre. Hora a concretar. Organització: 
SAT – Teatre Centre.  

26 8a. Trobada BTT “Cavallera 2013”. Punt de sortida: passeig Comte Guifré. Informació: 
www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses i Grup 
Bicicletes de Muntanya de Sant Joan de les Abadesses.  

26 A les 14 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs, dinar Festa de Germanor i ball a càrrec de Joan 
Ballesteros. Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 

 
Exposicions: 
• Del 27 d’abril al 14 de juny, exposició  “Com 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. 

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

• Els dies 1, 4, 11, 18 i 25 de maig, a partir de les 11h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de 
les Abadesses. Els dies 1, 11, 18 i 25 de maig, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir. Punt de 
sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Terra de Comtes i Abats.  

• Tots els dissabtes de maig, 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.  



... Sant Joan de les Abadesses 
 
• Tots els dissabtes de maig, 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 maig, 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. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
5 Durant el matí, al pati de les escoles, II Festa de la Primavera. Organització: AMPA de l’Escola 

els Pinets. Hi haurà esmorzar, ballada de sardanes i una caminada popular apta per a tothom, 
pels voltants del poble. 

11 Sortida a les 8.30 h, a la plaça de la Generalitat, ofrena de pa a Puig – Parrus.  
19 A les 11.30 h, a l’església parroquial, homenatge a la vellesa; diada de la Gent Gran. Missa 

solemne amb l’acompanyament del grup Esclat Gospel Junior de Manresa. En acabar, realitzaran 
una petita actuació. A les 13.30 h, al pavelló municipal, dinar de germanor. Seguidament, 
actuació a càrrec de l’humorista TIBI i ball amenitzat per Carles Xandri. 

 
SETCASES 
 
8 Festa petita de Setcases. A les 12 h, missa. A les 14 h, dinar de germanor. Seguidament, 

gresca i final de festa. Organització: Ajuntament de Setcases.  
 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
4-5 Durant tot el dia, al local polivalent, VIII Jornades Tecnològiques. Organització: Societat de 

Pescadors amb el suport de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
10 Excursió a Castelló d’Empúries i Roses. Sortida a les 8h. Les persones interessades s’han 

d’inscriure trucant a la Susanna Nicoletti: 699 44 32 10. Organització: Associació de Gent Gran 
de Vallfogona.  

12 Festa del Roser. A les 11.30 h, a la zona verda de davant de l’Ajuntament, concert de la coral 
Gent de Pau de l’Hospitalet de Llobregat. A les 13 h, missa. Dinar de germanor de la trobada dels 
nascuts fa 60 anys a Vallfogona. A partir de les 17 h, cercavila acompanyant els balladors del 
Roser amb el gegant Plafalgars, la faràndula, grallers i timbalers fins a la plaça de la Vila. 
Seguidament, sardanes amb la cobla Pirineu i el Ball del Roser. Durant tot el dia, l’AMPA vendrà 
flors i pastissos. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Comissió de Festes i Balladors del 
Roser. 

15 Festa de Sant Isidre. A les 13 h, missa i benedicció dels tractors i vehicles. A les 14 h, al local 
cultural, dinar i tot seguit, tarda màgica. Reserva i compra de tiquets a l’Ajuntament (972 70 19 
09). Organització: Ajuntament de Vallfogona i la Comissió de Festes.  

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

22 Sortida al Resguard dels Vents, un matí fent salut, amb una sessió d’aigua Gym. Sortida a les 
9.30 h, davant de l’Ajuntament. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col·laboració : Institut 
Català de les Dones. Les persones interessades han de trucar a Susanna Nicoletti: 699 44 32 10. 
Regidora de Benestar Social.  

25 11a Demostració de Dallar. A les 10 h, al local de la Germandat, trobada i esmorzar. A les 
10.30 h, picar la dalla. A les 11.30 h, dallada al carrer Puig de Sant Miquel. A les 13.30h, al Forn, 
dinar. Organització: Colla de Dalladors a Vallfogona i Mútua de Sant Julià – La Germandat. 
Col·laboració: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

26 A les 12 h, al Comunidor, “Homenatge a Espriu”: recital poètic. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès. 

 



...Vallfogona de Ripollès 
 
Altres activitats 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts, a les 16.30 h 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. 
 
VILALLONGA DE TER 
 
26 5a edició “La Setdellonga” Marató i Mitja Marató de Muntanya. Curses puntuables per al 1r. 

Campionat del Ripollès de Curses de Muntanya. Per a més informació i inscripcions: 
www.correpelripolles.cat. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Voluntaris 
de Vilallonga. 

 
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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


