
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Octubre de 2012  

 
 
 
 
 
 
CAMPDEVÀNOL 
 
5 De divendres 5 d’octubre, a diumenge 7 d’octubre, per tot el municipi es farà la celebració de la 

biennal del metall.  
7 XIX caminada popular de Campdevànol. Organització: GEC – Excursionisme. A la tarda, a la 

sala Diagonal, ball a càrrec de Gran Gala.  
12 A les 10 h, missa de sant Grau. Organització: Catequesi de Parròquia de Sant Cristòfol de 

Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Mase + uno.  
14 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Què Tal quartet.  
20 Festa del Pedal. Organització: Associació de Veïns del Barri de l’Estació i Unió Ciclista 

Campdevànol.  
21 Caminada: Can Gat – Matagalls – Sant Bernat (Osona). Organització: GEC – Senders. 41ª 

Marxa infantil de regularitat. Organització: GEC – Excursionisme. A la tarda, a la sala Diagonal, 
ball a càrrec de Shakata.  

28 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Cafè-Trio.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Inici de diversos cursos: tapís, patchwork, etc. Organització: Associació de Dones El Roser.  
• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol. 
• Lliga federada de petanca. Organització: Club Petanca Campdevànol.  
 
CAMPELLES 
 
14 De les 9 a les 13 h, al refugi de Prats, jornada d’anallaments científics d’ocells. Organització: 

OXINEU. 
 
CAMPRODON 
 
6 Festa Major de la Colònia Estebanell i Cavallera. A les 21 h, sopar popular. A les 23.30 h, 

ball amb Josep Bardolet.  
7 Festa Major de la Colònia Estebanell i Cavallera. A les 12.30 h, missa a Cavallera. A les 16 

h, plantada de gegants, seguidament, XXII trobada gegantera.  
14 Aplec del Remei. A les 12 h, celebració eucarística. A les 14 h, dinar popular. A les 15.30 h, 

rosari i cant dels goigs. Seguidament, sardanes amb la cobla Canigó.  
 
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 
 
Altres activitats 
 
• Diumenge 21 d’octubre, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: Terra de mites; Montgrony a l’any 0. 

Lloc: punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita per la terra fronterera de Gombrèn, 
que inclou el Museu del Comte Arnau, el Centre d’Interpretació Montgrony any 0 i el santuari de 
Montgrony, on s’expliquen la història i l’origen de mites com el d’Otger Cataló. Preu: 8€; menors de 
12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!. Només 
2€ d’entrades per persona. Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn. Organització: 
CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org  

• Dissabte 6 d’octubre, de les 18.30 a les 20.30 h, la tardor, temps de brama. Anirem fins al 
territori dels cérvols i provarem de sentir els seus brams i de veure’ls, ja que en aquesta època de 
l’any, que és quan entren en zel i surten de la protecció dels boscos. Preu: 6€; menors de 12 anys: 
gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida! Organització: CEA 
Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

 
MOLLÓ 
 
13 A les planes l’Espinavell, Tria de Mulats. Programa d’actes: A partir de les 10 h, durant tot el 

dia, fira ramadera amb exposició de bestiar equí, i fira comercial amb venda de productes 
artesanals. A partir de les 10.30 h, baixada del bestiar a les planes d’Espinavell. A les 12.30 h, 
entrega de premis als millors exemplars. Organització: Ajuntament de Molló, amb el suport de la 
Cooperativa Ramadera de Molló, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural i CaixaBank. Més informació: Regidoria de Promoció Econòmica i Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament de Molló. Telèfon: 972 74 03 87. A/e: info@mollo.cat   

 
OGASSA 
 
7 Trobada de boletaires. Per a més informació: consulteu els cartells de carrer. 
 
PARDINES 
 
13 VIII fira de la cervesa artesana i del rebost. Caminada popular, elaboració i tast de cervesa 

artesana, mostra i degustació de productes del rebost. Organització: Ajuntament de Pardines.  
 
PLANOLES 
 
13 VIII Diada del Bolet. A les 9 h, sortida amb el micòleg Daniel Siscart a cercar bolets. A les 

13.30 h, arribada al Casino i classificació dels bolets. A les 16.30 h, tria de bolets i preparació de 
l’exposició. A les 18 h, conferència audiovisual a càrrec d’Enric Gràcia (doctor en biologia del 
Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona). 

14 VIII Diada del Bolet. A les 10.30 h, exposició de bolets. A les 13.30 h, tastet de bolets, amb la 
col�laboració de l’Associació de Dones de Planoles. Preu dels tiquet dels socis AEP i Associació de 
Dones: 3€. No socis: 4€. (aforament: 200 tiquets) 

 
QUERALBS 
 
7 Duatló d’alta muntanya. Sortida i arribada: Queralbs (1.230m) – Vall de Núria. Hora de 

Sortida: 8 h. Distància: 36 km. (11mk BTT + 14 Km Running + 11 Km Btt). Per a inscripcions: 
www.triatlo.org  

21 III Cronoescalada del Cremallera (Vall de Núria). Cursa vertical de 7 km i 850 metres de 
desnivell positiu amb sortida a Queralbs i arribada a la Vall de Núria. Sortida a les 8.30 h. Hi 
haurà animació musical, premis per als 10 primers i per al guanyador i la guanyadora. Quantitat: 
300 euros per cadascú. Organització: Vall de Núria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIBES DE FRESER 
1 Contes a la biblioteca per a petits. 
6 Durant el matí, al passeig de la Margarideta, XXVIII fira del bestiar. La bruna dels Pirineus.  
13 Durant tot el dia, festa del Bolet.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• OT Vall de Ribes. A partir del 24 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, des de les 10 h, una 

hora passejant per la fresca de Ribes, mentre en coneixem la història, les llegendes i el patrimoni 
amb l’ajuda dels seus nans, castells, fonts i contes. També, a partir de les 17 h. Preu per persona: 
5€. Guia turístic habilitat: Sr. Miquel Sitjar i Serra. Col�laboració: Patronat de Turisme de la Vall de 
Ribes. Tel.: 972 72 77 28. 

• Dissabte 27 d’octubre, de 16.30 a 20 h, taller de celebració de Samhaim. Lloc: En Camí. Can 
Perramon, Cp-17534 Ribes de Freser. Per a més informació: Michaela Adishakti. Telèfon: 034/659 
768 380. 

• Diumenge 14 d’octubre, de les 11 h a les 13.30 h, visita guiada: Les mines de ferro de 
Ventolà. Visita guiada per les mines, les quals ja des dels temps dels ibers van ser explotades per 
extreure’n ferro (Es recomana portar calçat adequat per caminar i llanterna). Preu: 6€; 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. Lloc: Punt de trobada a la 
plaça de la Constitució de Ventolà. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org. 

• OXINEU (Guies de muntanya, escalada i esquí). Els dies 6, 7, 13 i 14 d’octubre, a les zones de 
Batet i Ogassa, curs d’iniciació a l’escalada. Nivell: iniciació. Requeriments: forma física adequada. 
Preu: 250€. Els dies 6 i 7 d’octubre, travessa Núria –Ulldeter – Núria. Travessa circular, amb guia i 
fent nit al refugi d’Ulldeter. Nivell: mitjà. Requeriments: forma física adequada. Preu: 75€. Dissabte 
13 d’octubre, travessa de l’Olla de Núria. Sortida guiada per realitzar la mítica Olla de Núria. Nivell: 
alt. Requeriments: bona forma física. Preu: 40€. Diumenge 14 d’octubre, sortida guiada a la cresta 
dels Anyelles, al Pic Rodó. Nivell: mitjà. Requeriments: experiència en muntanya. Preu: 60€. 
Dissabte 20 d’octubre, sortida des de Ribes de Freser per veure la posta de sol des de Fontalba. 
Inclou tast de vi calent. Nivell: senzill. Requeriment: tenir més d’ 11 anys. Preu: 25€. Diumenge 21 
d’octubre, ascensió al pic de d’Infern. Sortida guiada des de Núria. Nivell: mig-alt. Requeriments: 
tenir més de 18 anys. Preu: 60€. Dies 27 i 28 d’octubre, curs de progressió per crestes. 
Autoprotecció i tècniques de progressió i assegurament. Nivell: iniciació. Requeriments: escalar vies 
de IV grau. Preu: 125€. Dissabte 27 d’octubre, sortida des de la Vall de Núria a la cresta del Roc del 
Boc. Nivell: mitjà – alt. Requeriments: experiència en muntanya. Preu: 75€. Diumenge 28 d’octubre, 
sortida guiada a la zona de Baell per realitzar un bateig d’escalada en via llarga (120 m i V grau). 
Nivell: iniciació: Requeriments: escalar vies de IV grau. Preu: 60€. Per a més informació: 
www.oxineu.com i info@oxineu.com Telèfon d’oficina (de les 17h a les 20h) 872 09 03 63 o bé 
633534503. 

 
RIPOLL 
 
6 XI festa de la diversitat 2012 – Construïm el teixit dels nostres somnis. De les 16 a les 19 h, a 

la plaça de la Lira, activitats infantils. Construïm l’arbre dels somnis, taller de papiroflèxia i taller 
de circ i pintura. De les 16 a les 20 h, a la pista poliesportiva del barri de sant Pere, torneig de 
futbol per a la diversitat. A les 19 h, a la plaça de la Lira, micro obert: canta, balla, recita, parla, 
opina, etc. A les 20 h, entrega de premis als guanyadors del torneig i piscolabis per als 
participants. Organització: Obrim els Ulls, Ripollès Solidari.  

6 A les 22 h, al teatre Comtal, “Som una noció. La increïble però veritable història de 
Catalunya”. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

7 De les 8 a les 15 h, a la plaça de l’Ajuntament, Ripiganga tardor. Organització: UBR.  
7 A les 12 h, al teatre Comtal, teatre infantil: Cavallet de cartró, a càrrec de Cia Príncep Totilau. 

Organització: Ajuntament de Ripoll.  
7 De les 9 a les 11 h, a la carretera de Barcelona i al migdia, al passeig de Sant Joan, trobada de 

Harleys. Organització: Associació Esportiva Els Galls.  
7 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball, amb Nou Trànsit. Organització: Ajuntament de 

Ripoll i Comissió de Festes. 
10 Dia Mundial de la Salut Mental. De les 9.30 a les 11h, jornada de portes obertes, al Centre de 

Dia (carretera de Ribes, 22). De les 11 a les 12 h, a la plaça de davant la biblioteca Lambert 
Mata, elaboració d’un Puzle – mural. A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada, xerrada: La 
recuperació del trastorn mental, a càrrec de Francisco Villegas, psicòleg clínic, cap de servei de 
rehabilitació psicosocial del CHM Les Corts i president de l’Associació Catalana de Professionals de 
Salut Mental – AEN. Organització: Centre de Dia i Centre de Salut Mental del Ripollès. 



...Ripoll 
 
13 De les 10 a les 14 h i de les 15 a les 21 h, a la sala Eudald Graells, Marató de donació de sang. 

Organització: Donants de Sang. 
13 A la plaça de la Lira, mercat del bolet.  
13 A les 18 h, a la plaça Gran, espectacle de circ i pallassos per a tots els públics, a càrrec de 

Musicirc Cia Cirquet Confetti. Organització: Ajuntament de Ripoll, Diputació de Girona i Giroscopi 
2012.  

13 A les 22 h, a la sala Abat Senjust, concert de piano, a càrrec de la pianista i compositora M. 
Teresa Monclús Marquès, a benefici de l’AMPA del CEE Ramon Surinyach. 

14 Aplec a l’ermita del Remei. Lloc: Ermita del Remei. 
15 Fira de Santa Teresa i fira catalana de l’Ovella. Durant tot el dia, a la plaça Gran i plaça Sant 

Eudald, parades d’artesania alimentària i mercat tradicional. De les 9.30 a les 14 h, al passeig de 
Sant Joan, fira catalana de l’ovella, mostra de bestiar oví de raça catalana i altres races 
autòctones de Catalunya. Al llarg del matí, concurs de bestiar. A partir de les 10 h, esmorzar de 
productes derivats del xai. A les 11.30 h, subhasta de marrans. A les 13 h, al centre cívic i 
cultural Eudald Graells, repartiment de premis del concurs i obsequi als participants a la fira. 
Organització: Ajuntament de Ripoll, Generalitat de Catalunya, Ramaders del Ripollès i Diputació 
de Girona.  

18 A les 18 h, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, hora del conte, a càrrec 
de Núria Agulló. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

19 De 18 a 21 h, jornada sobre "Joves, Emprenedoria i Ramaderia. Els sectors de l'oví i el 
boví com a opció de futur?", a càrrec de professionals, tècnics i joves emprenedors dels 
sectors. Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Ripollès. Organització: Servei de Joventut 
del Consell Comarcal del Ripollès i Consorci Ripollès Desenvolupament. 

20 A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: Les aventures de Tadeo 
Jones. Organització: Circuit Urgellenc.  

20 A les 20 h, a la sala Josep Maria Anglada de la biblioteca Lambert Mata, “Parlem de cinema”. 
Comentari - col�loqui de la pel�lícula Blade Runner, dirigida per Ridley Scott. Moderadors: Sofia 
Castillo i Ramon Musach. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

21 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball, amb Sona Bé. Organització: Ajuntament de Ripoll i 
Comissió de Festes.  

21 A les 17 h, al pavelló municipal, festival de patinatge. Organització: Club Patí Ripoll.  
26 A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine club ARIC.  
27 Ripoll va al teatre Poliorama de Barcelona a veure: Noies de calendari. Informació i inscripcions a 

l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Ripoll. (tel: 972 71 41 42 – ext. 224) 
27 A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: Brave. Organització: Circuït 

Urgellenc.  
27 A la nit, a la sala Eudald Graells, “40 principales”. Organització: Col�lectiu Rekiem.  
31 Festa del barri Ripoll 60. Lloc: Ripoll 60. Organització: Barri Ripoll 60. 
 
Exposicions i altres activitats: 
 
• Del 19 de setembre fins al 4 de novembre, exposició: “Llum i color: Els vitralls de Fita (1956 – 

2011)”. Lloc: Museu Etnogràfic de Ripoll.  
• Escola d’idiomes. Anglès i Francès. Pre–inscripcions, per Internet fins al 4 de setembre. 

www.xtec.cat/centres/b7008833/ A partir del dia 4 de setembre, a l’escola.  
• Aula de Formació d’Adults. A partir del 12 de setembre, matrícula de places vacants. Ensenyaments 

inicials i bàsics, graduat ESO i prova d’accés al grau mitjà. Per a més informació: 972 71 56 28 . 
Correu electrònic: b7008377@xtec.cat  

• Visites guiades: Monestir de Sant Maria, Scriptorium, Museu Etnogràfic i Farga Palau. Visites 
temàtiques i culturals. Més informació: Oficina de Turisme, 972 70 23 51. Organització: Ajuntament 
de Ripoll. 

• Dissabte 13 d’octubre, de les 17 h a les 19 h, visita guiada: ”cinc segles forjant Ripoll”. Lloc 
de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Acompanyats d’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 els tiquets de  
la campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles els establiments d’hostaleria i restauració 
adherits. Organització: CEA Alt Ter.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
6 A les 19 h, al palau de l’Abadia, concert de Romanços: Música i textos de Juan del Enzina, 

Antoni Ribera, Luis de Narváez i anònims. Esther Castells, veu i Alfred Fernández, viola de mà i 
llaüt. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

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

20 A les 19 h, al segon pis del palau de l’Abadia, concert: “Cançons d’anada i tornada”, a càrrec de 
Gemma Humet i Pau Figueres. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

21 A les 7 h, a la cafeteria la Rodona, mitja muntanya. Organització: Unió Excursionista de Sant 
Joan.  

21 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Marta. Organització: Associació 
de Jubilats i Pensionistes.  

21 Durant tot el dia, a la plaça d’Anselm Clavé, III Fira de la Carbassa. Concurs de carbasses, 
exhibició de treballs manuals en fets amb carbasses i mercat de productes relacionats amb la 
carbassa. Organització: Associació de Carbassaires de Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

27 Durant els dies 27 i 28 d’octubre, al claustre del palau de l’Abadia, exposició de bonsais de 
col�lecció. Inauguració, dissabte 27, a les 11 h. Horari: De les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. 
Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

28 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Joan Altarriba. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

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

 
Exposicions: 
 
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a 

14 h, i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 14 h, al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan i Terra de Comtes i Abats. 

• Dissabte 13 d’octubre, festa dels ocells al Molí Petit, de les 9 a les 14h. Lloc: Ecomuseu el Molí 
Petit de Sant Joan. 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 i adequades per a famílies. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.  
• Visita a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. Visita a l’espai museïtzat 

del Molí Petit i visualització dels audiovisuals (sense guiatge). Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant 
Joan de les Abadesses. Preu: 2€; menors de 12 anys, gratuïta. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 
13 17 - www.alt-ter.org.  

• Cada dissabte, visita guiada al Molí Petit i el Molí de les Abadesses, de 18 h a 19 h. Visita a 
l’antic molí del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A 
través d’un audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el 
funcionament i totes les parts del molí fariner. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
Campanya “El Ripollès convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
adherits. Amb els tiquets només es pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més 
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Tots els dissabtes, visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 17 h a les 
18 h. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica singular i 
el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Lloc de realització: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses. Preu (inclou l’entrada): 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb 
els tiquets de la Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades. 
Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org. 

 
 
 
 



...Sant Joan de les Abadesses 
 
• Tots els dissabtes, visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el Molí Petit, 

el molí de les Abadesses, de 17 h a 19 h. Visita guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una 
església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Desprès es visita l’antic molí 
del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A través d’un 
audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el funcionament i 
totes les parts del molí fariner. Preu (inclou l’entrada): 8€; menors de 12 anys, gratuït. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per 
persona, en concepte d’entrada al monestir. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del 
Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-
ter.org. 

• Els dies 6, 12, 13, 20, 27 d’octubre, a les 11.30 h, visita al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses i, seguidament es pot complementar amb la visita  al Centre d’Interpretació del 
Mite del comte Arnau. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els establiments de turisme rural: El 
Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió 
Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 

• Els dies 6, 12 i 13 d’cotubre, a les 17 h, visita de l’Abadessa al comte Arnau, “de la història a 
la llegenda”. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els establiments de turisme rural: El 
Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió 
Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 

• Fins el 29 d’octubre, de les 10 a les 14h i de les 16 a les 19 h, a l’espai d’Art l’Abadia, exposició: 
Escultures de terra cuita – una aproximació a la vida de l’escultor Francesc Fajula. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Fins al 15  d’octubre, de les 10 a 14 h i de les 16 a 19 h, exposició de treballs de patchwork, al 
palau de l’Abadia. Organització: Alumnes de patchwork del curs 2011 – 2012 i la monitora Anna 
Sánchez. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
28 XIX caminada popular per la via romana. Entre les 7.30 i les 9.30 h, a la plaça de la 

Generalitat, esmorzar per a tots els participants. A les 8.30 h, sortida de l’últim autobús de Sant 
Salvador de Bianya. A les 9.30 h, desfilada i exhibició dels Romans de Camprodon (per 
confirmar), acompanyats del gegant Pau i la comitiva romana, fins a la plaça de la Generalitat. A 
les 10 h, inici de la caminada. A mig camí, a la Trona, proclama imperial. Al final, a Sant Salvador 
de Bianya, refrigeri ofert per a l’Ajuntament de la Vall de Bianya. A les 14 h, al pavelló municipal, 
gran dinar i bacanal. Seguidament, gran disbauxa i orgia musical i cloenda a càrrec de La Crem 
de La Crem.  

 
SETCASES 
 
1 Festa Major 2012. Al matí, a la pedrera de Felinc, tirada local al plat Hi haurà esmorzar pels 

participants. A les 13. h, a la plaça dels Estudis, dinar de germanor, jocs i gresca de final de Festa 
Major 2012. Organització: Ajuntament de Setcases. 

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
3 A partir de les 9 h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Les persones interessades 

han de trucar a la Mariví 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  
6 Enkomarca’t 2012 a Vallfogona. Horari: Matí: taula de treball de regidors i tècnics de 

Joventut, tornejos de tennis i de futbol 7. A la tarda: tallers de jocs de taula, Magic The 
Cathering, còctels, cercavila de grallers, i seguidament, sopar i concert amb diversos grups de 
música novells de la comarca i Dj’s. Lloc: zona esportiva. Organització: Servei de Joventut 
Comarcal, Vallfojove i amb el suport de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

12 Caminada popular de 20 i 30 km: “La Milanyada”. Sortida a les 7.30 h. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona i Club Excursionista de Ripoll. 

17 Sortida al resguard dels vents, un matí fent salut i amb sessió d’aigua gym. Sortida de 
l’Ajuntament a les 9.30 h. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col�laboració: Institut Català 
de les Dones. Les interessades han de trucar a Susanna Nicoletti, regidora de Benestar Social. 
Tel.: 699 44 32 10. 

 



... Vallfogona de Ripollès 
 
26 A les 18 h, al local cultural, xerrada sobre la marató de TV3: càncer. Organització: Associació 

de Gent Gran de Vallfogona. 
31 A les 23 h, castanyada i sessió de música disco, a càrrec del grup local de Dj’s de la Vall 

del Foc. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de Joventut.   
 
Exposicions i altres activitats 
 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació. Dimarts, a les 16 h i divendres a les 17 h, al local polivalent.  
 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


