
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Octubre de 2011  

 
CAMPDEVÀNOL 
 
1 Enkomarca’t 2011. Durant el matí, al centre cívic la Confiança, xerrada – debat sobre polítiques 

de joventut (obert a tothom). A la tarda, torneig de pàdel, taller de còctels, torneig de fultbol 7, 
gimcana, cercavila, sopar i concert amb La Bella i les Bèsties, Stamps, Martell Roig i Intoxi.cat. 
Lloc: Pavelló, centre cívic la Confiança, plaça Coberta del barri de l’Estació, pistes de pàdel. 
Organització: Taula de Joves comarcal i Ajuntament de Campdevànol.  

1 Campdenblock 2011, al rocòdrom can Branques de Campdevànol. De les 10h a les 14h, 
activitats d’iniciació a l’escalada i a la tarda, open d’escalada. Organització:GEC Secció muntanya.  

2 XVIII caminada popular de Campdevànol. Organització: GEC.  
2 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Shakata.  
9 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Josep Mª De Avinyó. 
12 Missa a Sant Grau.  
12 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Què-Tal. 
14 A les 00h, a la sala Diagonal, Festa Flaixbac. 
15 Diada del pedal. Organització: AV Barri de l’Estació.  
16 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Grup Delay’s.  
16 Missa i concert a Sant Llorenç. 
23 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Banda-Sonora.  
29 Castanyada popular. Organització: el Cau dels Vàndals i el Patronat de Cultura.  
29 A la tarda, donació de sang, a l’Hospital de Campdevànol. 
30 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Shakata.  
 
Exposicions i altres activitats 
 

• Diumenge 18 de setembre de 2011, de les 11h a les 13.30h, El secret de comte Arnau. Les 
cascades i els gorgs del torrent de la Cabana amaguen un camí que va recórrer el comte Arnau. 
La pista ens portarà fins a un secret. Ens hi acompanyes? Preu: 5€. Menors de 12 anys, gratuït. 
Visita gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès convida!” Lloc: Àrea de lleure de la 
Font del Querol. Organització: CEA Alt Ter. Tel: 972 72 13 17. www.alt-ter.org. 

• Centre Cívic la Confiança. Sala auditori: obres del concurs de pintura ràpida. A la sala 
biblioteca, obres dels alumnes de l’Associació de Pintors Coll i Bardolet. A la sala d’exposicions, 
tapissos de l’Associació de Dones “El Roser”. A la sala polivalent, fotografies infraroges de l’Albert 
Sanchez i Ureña. “Irradiat”. A les escales, pintures de Josep Juanuix, “Reflexes”.  

• Sala del Molí: obres d’Angustias Tengo Cáceres, obres d’Anna Espona Costa, amb l’obra: 
“Natura i somnis del subconscient” i treball artístic de Mª Jesús Presa Pérez (Chus), amb l’obra 
“Punts de fuga”. Horari: del 17 al 20 de setembre, de les 12h a les 13.30h i de les 18h a les 
20.30h.  

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

 
CAMPELLES 
 
8 VI exposició de bolets. A les 10h, obertura de l’exposició i mostra de bolets de soca. Mostra 

fotogràfica de bolets de Campelles. IV concurs de dibuix (fins a 12 anys i concurs de boletaires (a 
més varietat). A les 17h, xerrada a càrrec del professor d’universitat i micòleg, el Sr. Enric 
Gracia. Organització: Ajuntament de Campelles i Lluís Sala.   

9 VI exposició de bolets. A les 10h, obertura de l’exposició. A les 12h, entrega dels cistells al 
concurs de bolets. Seguidament, lliurament de premis del IV concurs de dibuix infantil i del cistell 
amb més varietat de bolets. Organització: Ajuntament de Campelles i Lluís Sala. 

 
Altres activitats 
 
• Durant els dos dies d’exposició de bolets, hi haurà elaboració de cistells artesanals i tast de bolets, a 

càrrec dels restaurants de Campelles.  
 
 
 
 
 
 



 
CAMPRODON 
 
1 Festa Major de la colònia Estabanell i Cavallera. A les 19h, missa. A les 23.30h, ball amb un 

Sol Músic. 
2 Festa Major de la colònia Estabanell i Cavallera. A les 12h, missa a Cavallera. Seguidament, 

vermut popular. A les 15.30h, plantada de gegants. Seguidament, VII trobada gegantera. A les 
18h, ball de fi de festa amb un Sol Músic. 

9 Aplec del Remei. A les 12h, celebració eucarística. A les 14h, dinar popular. A les 15.30h, rosari 
i cant dels gogis. Seguidament, sardanes amb la cobla Canigó. 

14 A les 18.30h, entrega dels desfibril�ladors a les entitats i a l’Ajuntament, a càrrec de Ripollès cor, 
a la sala d’actes de l’Ajuntament. A les 22h, reunió per crear una comissió d’activitats 
municipal, a la sala d’actes de l’Ajuntament. 

15 A les 22h, reunió per crear una comissió d’activitats municipal, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament.  

 
Altres activitats 
 

• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades 
del nucli antic de la vila. Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de les 8h a les 15h.  

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

Dissabte, de 15h 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 10 a 14h i de 16 a 19h.  
• Museu Isaac Albéniz. A partir del 15 de setembre, els horaris són els següents: dissabtes de 

les 11h a les 14h i de les 16h a les 19h. Diumenges, de les 11h a les 14h.  
 
GOMBRÈN 
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Diumenge 30 d’octubre de 2011, d’11 a 13.30h, visita al Museu del Comte Arnau. Al Museu hi 

ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. 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€ l’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 

 
LES LLOSSES 
 
30  A les 17h, concert: el cor del Grau ens vindrà fer un recital de cançons dins el marc de l’església 

de les Llosses, que gaudeix d’una sonoritat única. Lloc: Església de Santa Maria de les Llosses. 
Organització: Ajuntament de les Llosses i comissió de festes de les Llosses. 

 
MOLLÓ 
 
13 Tria de mulats d’Espinavell. Tots els actes tenen lloc a les Planes d’Espinavell. A partir de les 

10h i durant tot el dia, fira ramadera amb exposició de bestiar equí i fira comercial amb venda de 
productes artesanals. A les 11h, baixada del bestiar, a les Planes d’Espinavell. A les 12.30h, 
entrega de premis als millors exemplars i a la tarda, tria de mulats.  

 
OGASSA 
 
2 Trobada de boletaires. Organització: Ajuntament d’ Ogassa. 
 
 
 
 
 
 



 
PARDINES 
 
8 XVI fira de la cervesa artesana i del rebost. A les 8.30h, caminada popular. Durant tot el dia, 

elaboració i tast de cervesa artesana, mostra i degustació de productes del rebost i exposició de 
tractors antics i d’època. A les 17.30h, actuació del grup de música folk i popular La Sonsoni. 
Organització: Art Cerveser i embotits el Tarter. Col�laboració: Ajuntament de Pardines, Centre 
Alpí Vall del Segadell i Consell Comarcal del Ripollès. 

 
PLANOLES 
 
8 Diada del Bolet. A les 9h, sortida a buscar bolets amb un micòleg, davant del Casino. A les 13h, 

arribada de cistells i tria amb un micòleg. A les 17h, exposició de bolets i classificació amb un 
micòleg. A les 18h, conferència amb el micòleg el Sr. Daniel Siscart. Lloc: el Casino. Organització: 
AEP. 

9 Diada del bolet. A les 10.30h, exposició de bolets. A les 13.30h, tastet de bolets, a càrrec de 
l’Associació de Dones de Planoles. Lloc: el Casino. Organització: AEP i Associació de Dones de 
Planoles.  

9 A les 11.30h, presentació ONG “Namlo Europa”, agermanament de l’escola de Planoles Núria 
Morer i Pi amb l’escola del Nepal de Sabhung, davant l’escola de Planoles. Organització: 
Ajuntament de Planoles i ONG Namlo Europa.  

 
QUERALBS 
 
9 A les 8h, duatló de muntanya.  
29 A les 18h, castanyada.  
 
 
RIBES DE FRESER 
 
8 Durant el matí, fira del bestiar, al passeig de la Margarideta. 
9 Durant el matí i la tarda, fira del bolet, a la plaça del Mercat. Organització: Patronat de Turisme.  
16 Durant el matí, caminada de tardor. Organització: Gegants de Ribes de Freser. 
29 A la tarda, castanyada, a la plaça del Mercat. Organització: Gegants de Ribes de Freser.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Diumenge 9 d’octubre de 2011, de les 11h a les 13h, el castell dels nans de Ribes de Freser. 

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

 
RIPOLL 
 
1 II caminada i bicicletada popular per la Ruta del Ferro. Sortides: a les 8h a peu i a les 

8.30h amb bicicleta. Lloc: sortida de Ripoll davant la gasolinera Petrocat. Organització: 
Elripolles.cor 

2 Sortida familiar guiada, matinal boletaire. Organització: Club Excursionista de Ripoll. 
2 A les 17.30h, tardes de ball a Ripoll, amb Axis Duet. Lloc: sala Eudald Graells. Organitza: 

Ajuntament de Ripoll. 
4 A les 19h, xerrada: Per un treball digne, a càrrec de Dolors Bassa (UGT) i Bartomeu Compte 

(CCOO). Lloc: espai d’art Marià Font. Organització: CCOO i UGT. 
4 Inauguració de les exposicions d’Eudald Alabau. A les 19h, a la sala Josep Mª Anglada de la 

Biblioteca Lambert Mata, i a les 19.45h, a la sala d’exposicions del Museu Etnogràfic.  
7 A les 19h, inauguració de l’exposició de fotografies: “L’encant del passat”. Lloc: sala Abat 

Senjust.  
8 Durant el matí i la tarda, a la sala Eudald Graells, donació de sang. Organització: Donacions de 

Sang. 
9 Els dies 9, 10, 11 i 12, senderisme. GR-99 el camí natural de l’Ebre, Fontibre, Monasterio de 

Montes Claros – Villanueva de la Nia, Campoo i Cantàbria. Organització: Club Excursionista de 
Ripoll. 

9 Aplec a l’ermita del Remei. Organització: AV Remei – Els Brucs. 
 



...Ripoll. 
 
9 A partir de les 8h, trobada de Harleys i concentració. A les 9h, esmorzar a la plaça de la 

Sardana. Lloc: carretera de Barcelona (entre el carrer Núria i el carrer Remei). Organització: 
Associació Esportiva Els Galls.  

13 A les 18h, l’hora del conte, a càrrec de Dolors Arqué. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

15 Fira de Santa Teresa i fira catalana de l’ovella. Durant tot el dia, al carrer Jacint Verdaguer i 
a la plaça de la Lira, parades d’artesania alimentària i mercat tradicional. Al matí, al carrer Jacint 
Verdaguer (Font Viva), fira catalana de l’ovella. A les 9.30h fins a les 14h, mostra de bestiar oví 
de raça catalana i altres races autòctones de Catalunya. Al llarg del matí, concurs de bestiar. A 
partir de les 10h, esmorzar de productes derivats del xai. A les 11.30h, subhasta de marrans. A 
les 13h, al centre cívic i cultural Eudald Graells, repartiment de premis del concurs i obsequi als 
participants a la fira. Al centre de la vila, mercat setmanal. A la tarda, a la plaça Sant Eudald i a 
la plaça Gran, mostra d’oficis antics, tastets i degustacions de productes del Ripollès.  

15 A les 22h, teatre amb l’obra: Somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare, amb Teatre 
d’Emergència de Ribes de Freser. Lloc: Teatre Comtal. Organització: Teatre d’Emergència i 
Ajuntament de Ripoll.  

16 A les 17.30h, tardes de ball a Ripoll, amb Enric el vocalista. Lloc: sala Eudald Graells. 
Organització: Ajuntament de Ripoll.  

17 A les 12h, inauguració de l’exposició: “Parlem de drogues”. Programa de prevenció del consum de 
drogues. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Organització: Fundació la Caixa. 

21 A les 20h, lectura de pomes de Valentí Ribes, a càrrec de Ramon Alabau. L’acte comptarà amb la 
presència de l’autor. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

22 A les 18.15h, CINC cinema infantil en català: Rovelló: el somni d’una nit d’estiu. Lloc: teatre 
Comtal. Organització: Circuït Urgellenc.  

22 De les 10h a les 21h, fira del disc de Ripoll. Compra, venda i canvi de vinils, cd, marxandatge, 
llibres, pòsters, dvd musicals. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Ajuntament de Ripoll i 
Firadisc.com 

22 A les 23h, mostra dels grups dels locals d’assaig de Ripoll. Lloc: sals Eudald Graells. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

23 Trobada i dinar d’excursionista del CF Ripoll. Organització: Club Excursionista de Ripoll. 
27 A les 18h, hora del conte, a càrrec de Va de Contes. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la 

Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 
28 A les 22h, sessió de cine club. Lloc: teatre Comtal. Organització: Cine club Aric.  
29 A les 18.15h, CINC cinema infantil en català: Kerity i la casa dels contes. Lloc: teatre Comtal. 

Organització: Circuït Urgellenc. 
29 A les 12h, club de lectura en anglès. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert 

Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll 
30 Durant tot el dia, concurs comarcal del Cavall Pirinenc Català. Lloc: Devesa del Pla. 

Organització: Ajuntament de Ripoll, Associació de criadors d’eugues de muntanya del Ripollès. 
30 A les 17.30h, tardes de ball a Ripoll, amb el Tren d’Olot. Lloc: sala Eudald Graells. Organització: 

Ajuntament de Ripoll. 
31 Castanyada i festa del barri AV Ripoll 60. Lloc: plaça de la Vila de Prada. Organització: AV 

Ripoll 60. 
31 A les 22h, concert castanyada, a càrrec de la cobla la Bisbal Jove i Cristina Cervià. 

Reconeixement a Domènec Batalla, amb motiu dels 15 anys del monument a la sardana de Ripoll. 
Ball a càrrec de La Crème de la Crème. Lloc: sals Eudald Graells. Organització: Ajuntament de 
Ripoll, Agrupació i CIT. 

 
Exposicions i altres activitats 
 
• Del 4 al 31 d’octubre, Camelus Bactrianus, una experiència didàctica d’Eudald Alabau. Horari del 

museu. Lloc: sala d’exposicions del Museu Etnogràfic de Ripoll. Organització: Biblioteca Lambert Mata 
i Ajuntament de Ripoll. 

• Del 4 al 31 d’octubre, L’escultor de les quatre estacions. Exposició d’Eudald Alabau. Horari de la 
biblioteca. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca 
Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

• Del 7 al 23 d’octubre, exposició de fotografies:” L’encant del passat”. Lloc: sala Abat Senjust.  
• Del 17 al 31 d’octubre, exposició: “Parlem de drogues”. Programa de prevenció del consum de 

drogues. Horari: de dilluns a diumenge de les 10h a les 14h. Lloc: plaça de l’Ajuntament. 
Organització: Fundació la Caixa.  

 



 
...Ripoll. 
 
• Anglès i francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Curs 2011/2012. Matrícula fins al 15 

d’octubre. Places vacants. Organització: Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Telèfon: 972 71 43 34. 
Correu electrònic: eoiripoll@xtec.cat. Web: www.xtec.cat/eoiripoll. 

• Del 23 de setembre al 2 d’octubre, exposició dels treballs dels alumnes dels cursos de 
pintura i tall de fusta. Lloc: sala Abat Senjust. Horari: feiners de les 18h a les 20h. Festius de les 
12h a les 14h i de les 18h a les 20h. 

• Dissabte 29 d’octubre de 2011, de les 11h a les 13h, cinc segles forjant Ripoll. Acompanyats 
per un monjo del monestir es descobreixen diferents racons i elements històrics de la vila vella de 
Ripoll. Durant el recorregut es visita l’interior de la Farga Palau i s’explica la importància del treball 
del ferro per a la vila i la comarca. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb 
tiquets de la campanya “El Ripollès convida!” Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de 
Turisme de Ripoll. Organització: CEA Alt Ter i Ajuntament de Ripoll. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
1 i 2 De les 8h a les 17h, taller d’orientació i planificació d’itineraris al Massís de Montserrat, amb 

pernoctació. Punt de sortida: cafeteria la Rodona, amb cotxes particulars. Organització: Unió 
Excursionista de Sant Joan.  

2 A les 17h, ball a càrrec de Josep M. Avinyó. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs.  
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.  

9 A les 8h, mitja muntanya: volta a la serra de Cavallera. Punt de sortida: cafeteria la Rodona. 
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. 

9 A les 17h, ball a càrrec de Maria Alba. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

12 A les 17h, sessió de Bingo. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: Associació 
de Jubilats i Pensionistes.  

8 i 9 Exposició de bonsais de col�lecció. Hora: de les 10h a les 14h i de les 16h a les 19h. Lloc: 
Claustre del Palau de l’Abadia. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Fusteria Joan Collell. 

16 A les 8h, alta muntanya: Balandrau 2. Punt de sortida: cafeteria la Rotonda. Organització: Unió 
Excursionista de Sant Joan.  

16 Durant tot el dia, II fira de la carbassa. Concurs de carbasses més grosses, exhibició de treballs 
manuals amb carbasses i mercat de productes relacionats amb la carbassa. Lloc: plaça Anselm 
Clavé. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan i 
fusteria Joan Cullell. 

16 A les 17h, ball a càrrec de Margarita Torner. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. 
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.  

23 A les 7.30h, sortida de Palamós a Calella de Palafrugell pel camí de ronda. Lloc: plaça 
Torres i Bages. Organització: Regidoria de Turisme i Cultura. 

23 A les 17h, ball a càrrec de Duo Jubí. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

30 A les 17h, ball a càrrec de Chus. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

31 A les 17h, castanyada i ball a càrrec de Joan Riu. Lloc: casal social Jaume Nunó – El Palmàs. 
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 

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

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

• Del 16 d’octubre a l’11 de desembre, exposició d’escultura de Pere Casanova. Horari: de les 10h 
a les 14h i de les 16h a les 19h. Lloc: Espai d’Art l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
...Sant Joan de les Abadesses. 
 
Visites guiades: 
• Els dies 1, 8, 9, 15, 22 i 29 d’octubre, a les 11h, visita al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. Es pot complementar, a les 12h, amb la visita al Centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau. Lloc: punt de sortida l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: Monestir: adult 
5€; nens de 8 a 13 anys; 1,50€, i menors de 8 anys, gratuït. Monestir i C.I. del Comte Arnau: adults, 
8€, nens de 8 a 13 anys; 3€ i menors de 8 anys; gratuït.(inclou l’entrada al Monestir i al centre 
d’Interpretació del Mite del Comte Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. Hi col�laboren els 
establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can 
Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, Alberg de la Ruta del Ferro, restaurant la Teuleria, 
restaurant Ruta del Ferro i restaurant Mas les Feixes. 

• Els dies 8, 12 i 15 d’octubre, visita guiada – De l’Abadessa al comte Arnau; de la història a la 
llegenda. Lloc: punt de sortida l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: adults, 8€, nens 
menors de 13 anys i nens de 8 a 13 anys, 3€. Menors de 8 anys, gratuït (inclou l’entrada al monestir 
i centre d’interpretació del mite del comte Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. Hi col�laboren 
les masies de turisme rural: El Janpere, El Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can  
Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, Alberg de la Ruta del Ferro, restaurant la Teuleria, 
restaurant Ruta del Ferro i restaurant Mas les Feixes. 

• Diumenge 9, de les 9h a les 14h, els ocells del Molí Petit – Dia mundial de les aus. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Activitats per conèixer els ocells dels entorns del Molí 
Petit. Es realitzaran tallers i jocs per a la mainada, anellament científic, itinerari ornitològic, entre 
altres. Totes les activitats són gratuïtes. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. www.alt-ter.org.  

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

• Cada dissabte, de 18h a 19h, visita guiada a l’Ecomuseu el Molí Petit. Visita a l’antic molí del 
monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A través d’un 
audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el funcionament i 
totes les parts del molí fariner. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els 
tiquets de la campanya “El Ripollès convida!” Aquesta activitat es pot combinar amb la visita al 
monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 17h. Preu de les dues visites combinades: 7€; de 8 a 
12 anys, 2€. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter – 
972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

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

• Dilluns 31 d’octubre de 2011, de les 17h a les 19h, els Tresors de les Abadesses. Punt de 
trobada, davant de la porta del museu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Descoberta dels 
elements històrics de la vila vella de Sant Joan a través d’un joc de pistes. Activitat adequada per 
famílies amb nens. Preu: 5€, menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
campanya El Ripollès Convida!. Inclou un tastet salat. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – 
www.alt-ter.org. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
30 XVIII caminada popular per la via romana. Entre les 8.30h i les 9.30h, a la plaça de la 

Generalitat, refrigeri pels participants. A les 9.30h, desfilada dels manaires de Campdevànol i 
exhibició, acompanyats pel gegant de Sant Pau i la comitiva romana, fins a la plaça de la 
Generalitat. Acte seguit, tallada de la cinta per les autoritats, l’Hereu i la Pubilla 2011 de Sant Pau 
i inici de la caminada. Des de la Trona, proclama imperial. A l’oratori de Sant Josep, refrigeri ofert 
per a l’Ajuntament de la Vall de Bianya i tornada cap a Sant Pau. A les 13h, concentració, a la 
plaça de Francesc Estabanell i a continuació, pels carrers del poble, desfilada dels manaires de 
Campdevànol i exhibició a la plaça de la Generalitat, amb la presència de la comitiva romana. A 
les 14h, al pavelló municipal, gran dinar i bacanal. A continuació, gran disbauxa i orgia musical, a 
càrrec del Duo Juvi.  

 
 



 
...Sant Pau de Segúries 
 
Exposicions: 
 
• Dissabte 3, de les 11h a les 13h i de les 18h a les 20h i diumenge 4, de les 18h a les 20h, exposició 
de bonsais, a la sala polivalent (antiga guarderia). 

• Dissabte 3, diumenge 4 i dilluns 5, exposició: “Pedres vives”, al Casal de la Gent Gran, de Jordi 
Prat. Obert durant l’horari del Casal de la Gent Gran. 

 
SETCASES 
 
1 Festa Major 2011. De les 11h a les 13h i de les 15h a les 19h, inflables. A les 11.30h, passant i 

a les 13h i a les 17h, audició de sardanes amb la Principal de Banyoles. A les 23h, ball amb el 
grup Maracaibo. Elecció de la Pubilla i l’Hereu 2011.  

2 Festa Major 2011. De les 11h a les 13h i de les 15h a les 19h, inflables. A les 17h, grup Andelay 
coreografia Chaveli Gimenez. 

3 Festa Major 2011. A les 10h, tirada local al plat, a la pedrera de Felinc. Esmorzar pels 
participants. A les 14h, dinar de germanor, a la plaça dels Estudis. Preu: 15€. Venda de tiquets 
fins el dia 28/09/2011.  

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
3 Visita al Caixa Fòrum de Girona. Exposició del museu Louvre de París. Excursió de gent gran 

amb dinar a Quart. Preu: 20€ (pensionistes de la Caixa) i 25€ (no pensionistes de la Caixa). 
Horari: sortida a les 8.30h a la gasolinera. Organització: Ajuntament de Vallfogona i amb la 
col�laboració de la Caixa. Les persones interessades truqueu a Susanna Nicoletti, regidora de 
Benestar Social. Telèfon: 699 44 32 10. 

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

7 Visita al Cosmo Caixa de Barcelona. Fàbrica de la Damm. Excursió de la gent gran amb dinar 
al Port Olímpic. Preu: 25€. Horari: sortida de la gasolinera a les 8h. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona i Associació de la Gent Gran. Les persones interessades trucar a Susanna Nicoletti, 
regidora de Benestar Social. Telèfon: 699 44 32 10. 

9 Paintball 2011 a Sant Miquel de Campmajor. Preu: 15€ amb 100 boles incloses, monitor, 
proteccions i dutxes. Inscripcions fins el dia 6 d’octubre a l’Ajuntament o via facebook. Horari: 
sortida en cotxes particulars a les 8.30h, de davant de Can Polla. Organització: Joventut de 
Vallfogona, amb el suport de l’Ajuntament.  

19 Sortida al resguard dels vents, un matí fent salut amb sessió d’aigua gym. Horari: sortida 
de l’Ajuntament, a les 9.30h. Organització: Ajuntament de Vallfogona i amb la col�laboració de 
l’Institut Català de les Dones. Interessades truqueu a Susanna Nicoletti, regidora de benestar 
social. Telèfon: 699 44 32 10. 

31 A les 23h, castanyada i sessió de música disco, a càrrec del grup local Dj’s de la Vall del Foc. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de Joventut.  

 
Exposicions i altres activitats 
• De l’1 d’octubre al 10 de novembre de 2011, exposició de quadres al forn de Vallfogona. 

Organització: El Forn de Vallfogona de Ripollès. 
• Gimnàs d’estirament i relaxació: dimarts i divendres, a les 16h, al local polivalent. 
• Taller de confecció. Cada dimecres, a partir del 16 de setembre de 2011. Horari, de 15h a 17h, al 

centre cívic i social. Organització: Ajuntament de Vallfogona, amb el suport de Institut Català de les 
Dones i la Comissió de Festes.  

 
 
VILALLONGA DE TER 
 
Exposicions i altres activitats 

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

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

 
 



 
 
 
 
 


