
AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS 
         Setembre de 2011  

 
CAMPDEVÀNOL 
3 Torneo de dupletas. Organització: Club Petanca Campdevànol.  
4 Ball de tarda a la sala Diagonal, a càrrec de Trio de Gala. 
10 Actes de la Diada Nacional de Catalunya. A les 19h, acte institucional d’inauguració de la plaça 

Antoni Maria Claret. Lloc: plaça Antoni Maria Claret. Organització: Ajuntament de Campdevànol. 
(Nota: després dels parlaments, s’oferirà un petit refrigeri.). A les 21.30h, cinema a la fresca amb 
la projecció de la pel�lícula “Mi monstruo y yo”. Lloc: plaça del Roser. Organització: Regidoria de 
Cultura i Festes i l’Associació de Veïns del Roser, Sant Cristòfol i Arc de Sant Martí. (Notes: es 
donaran crispetes als assistents. En cas de mal temps, la projecció es farà al pavelló). 

11 Diada Nacional de Catalunya. A les 12h, acte institucional de la Diada. Commemoració del 
centenari de la mort del poeta Joan Maragall. Actuació poètica i musical a càrrec del grup Anhels i 
de la coral dels Amics de la Processó. Lloc: plaça Anselm Clavé. Organització: Regidoria de 
Cultura i Festes i Coral de l’Associació d’Amics de la Processó. (Notes: en acabar es servirà un 
petit refrigeri.) A les 18h, XIV cantada d’havaneres amb el grup La Garota d’Empordà. Lloc: plaça 
del Roser. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i Associació de Veïns del Roser, Sant 
Cristòfol i Arc de Sant Martí. (Notes: s’oferirà rom cremat per a tots els assistents). Ball de tarda 
a la sala Diagonal, a càrrec d’Andreu Trio Trevian. 

15 Festa Major La Gala. Tot el matí, IX concurs de pintura ràpida “Coll i Bardolet”. Lloc: tot el 
poble. Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. (Notes: 
per consultar les inscripcions i les bases, dirigir-vos a l’Ajuntament i sol�liciteu el díptic del 
concurs o a la pàgina web: www.campdevanol.org.) A les 21.30h, a la sala Diagonal, pregó de 
Festa Major. Organització: grup de Teatre Jovent Dinàmic i Regidoria de Cultura i Festes. 

16 Festa Major La Gala. Durant tot el dia, IX concurs de pintura ràpida “Coll i Bardolet”. Lloc: tot el 
poble. Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. (Notes: 
per consultar les inscripcions i les bases, dirigir-vos a l’Ajuntament i sol�liciteu el díptic del 
concurs o a la pàgina web: www.campdevanol.org.). A les 19h, inauguració de les exposicions. 
Lloc: sales del Molí i del centre cívic la Confiança. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A 
les 20.30h, sopar de Festa Major. Lloc: can Ribalaigua. Preu: 12€. Venda anticipada de tiquets al 
Bar Tut, Bar de l’Estació i Centre Cívic. Organització: Kol�lectiu Kampdevànol. A les 22.30h, teatre 
de Festa Major amb l’espectacle: Audiència i –Real, de Toni Albà. Lloc: sala Diagonal. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes i Sala Diagonal. Preu: 10€. Nit de concerts amb els 
grups: Kop, Opció K-95, High Times. A les 23.30h, II concurs de titus. Lloc: can Ribalaigua. 
Organització: Kol�lectiu Kampdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. Gratuït. A les 00h, festa Live 
Party, amb dj’s, gogo’s i moltes sorpreses. Dj. Adrià Ortega, Dj. Victor Ark i Mon’Dj & David 
Denoia creadors de l’èxit DiVerTimenTo. Lloc: sala Diagonal. Organització: Regidoria de Cultura i 
Festes i sala Diagonal. Preu: 10€. A les 00h, a la plaça de la Sardana, disco mòbil. Organització: 
Moto Club Campdevànol. Gratuït.  

17 Festa Major La Gala. Durant tot el dia, IX concurs de pintura ràpida “Coll i Bardolet” i VI 
concurs de dibuix infantil. Lloc: tot el poble. Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i 
Regidoria de Cultura i Festes. (Notes: per consultar les inscripcions i les bases, dirigir-vos a 
l’Ajuntament i sol�liciteu el díptic del concurs o a la pàgina web: www.campdevanol.org.). Durant 
tot el matí, XXXII campionat de tenis de Campdevànol. Horaris: A les 11h, final de dobles i a les 
12h final individual. Lloc: pistes de tenis. Organització: Club Tenis de Campdevànol. (Notes: en 
cas que un jugador hagués de participar en ambdues finals, la final de dobles es jugaria 
divendres a la tarda.). A les 11h, partit de futbol entre els equips de l’Escola de Futbol i 
l’Abadessenc de la categoria Benjamí. Lloc: camp de futbol municipal. Organització: Unió 
Esportiva Campdevànol. De les 11h a les 13h, votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 
2011. Lloc: plaça Anselm Clavé. Organització: Regidoria de Cultura i Festes, amb la col�laboració 
de les entitats del poble. A les 12h, a l’església parroquial, repicament de campanes anunciant la 
Festa Major. Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 12h, al camp de futbol municipal, 
partit de futbol entre els equips l’Escola de Futbol i l’Abadessenc de la categoria Pre-Benjamí. 
Organització: Unió Esportiva Campdevànol. A les 13h, acte institucional d’inauguració de les 
instal�lacions municipals de pàdel. Lloc: pista de pàdel (zona esportiva de Campdevànol). 
Organització: Club Tebis de Campdevànol i l’Ajuntament de Campdevànol. A les 16h, al casino, 
VII campionat d’escacs de Campdevànol. (Notes: partides de 15 minuts per jugador. Sistema 
Suís a sis rondes). Inscripcions: escacscampdevanol.bravehost.com o el telèfon: 649605122. 
Organització: Escacs Campdevànol. Gratuït. A les 16h, VIII campionat de botifarra. Lloc: can 
Ribalaigua. Preu per parella: 20€. Servei de Bar. (Notes: inscripcions al mateix dia). Organització: 
Kol�lectiu Kampdevànol. A les 16h, campionat de lliga 3a catalana: UE Campdevànol – Voltregà  

 



...Campdevànol 
CF. Lloc: camp de futbol. Organització: Unió Esportiva Campdevànol. A les 16h, a la plaça del 
Roser, plantada de gegants. Assistiran: gegants de Ripoll, Ribes de Freser, Vallfogona, Sant Joan 
de les Abadesses i Campdevànol. A les 16.30h, a la plaça del Roser, sortida de la cercavila pels 
carrers del poble amb Grallers i Gegants. Organització: Geganters i grallers de Campdevànol. 
(notes: veure croquis del recorregut). De les 16h a les 20h, inflables infantils gratuïts. Lloc: plaça 
de la Sardana. Servei de terrassa i bar. Organització: Moto Club Campdevànol. De les 18h a les 
20h, jornada de portes obertes dels locals del “Cau de Vàndals”. Lloc: Casino. Organització: 
Agrupament escolta “Cau dels Vàndals”. A partir de les 18h, partit del Club Bàsquet 
Campdevànol. Lloc: pavelló Mercé Guix. Organització: CB Campdevànol. De les 18h a les 20h, a 
la plaça Anselm Clavé, votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2011. Organització: 
Regidoria de Cultura i Festes, amb la col�laboració de les entitats del poble. A les 18h, a la plaça 
de la Dansa, animació infantil amb Àngel Daban. En acabar, entrega de premis del IX concurs de 
pintura ràpida de Campdevànol “Coll i Bardolet” i del VI concurs de dibuix infantil. Organització: 
Regidoria de Cultura i Festes. A les 20h, missa de la vigília, a l’església parroquial. Organització: 
Parròquia de Campdevànol. A les 22h, audició de sardanes amb la cobla Principal d’Olot, a la 
plaça de la Dansa. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 23.30h, a la sala Diagonal, 
ball de Festa Major amb Moonlight i 7D Rock. Preu: 5€. Organització: Regidoria de Cultura i 
Festes i la Sala Diagonal. A les 23.30h, a can Ribalaigua, nit de Dj’s amb: Technoid, Dj Kalavera i 
Dj Jordi Bass. Organització: Kol�lectiu Kampdevànol. Gratuït. A les 00h, a la plaça de la Sardana, 
segona festa MCC amb: Dj Adirà Ortega. Organització: Moto Club Campdevànol. Gratuït. 

18 Festa Major La Gala. A les 7h, cercavila amb els grallers de Campdevànol i xocolatada. Lloc de 
la xocolatada: plaça Anselm Clavé. Organització: veïns de Campdevànol i Grallers de 
Campdevànol. Gratuït. A les 11.15h, passant de Festa Major de l’Ajuntament a l’Església, amb la 
cobla Ciutat de Terrassa. Lloc: plaça Anselm Clavé. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A 
les 11.30h, a l’església parroquial, missa solemne de la Festa Major, amb la coral dels Amics de la 
Processó. Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 12.15h, a la plaça de l’Església, passant 
de l’Església a l’Ajuntament amb la cobla Ciutat de Terrassa. Organització: Ajuntament de 
Campdevànol. A les 12.30h, a la plaça Anselm Clavé, acte de proclamació de la Pubilla i l’Hereu 
de Campdevànol 2011 i homenatge pòstum de l’Ajuntament a Pere Rigat i Purrà. (Nota: com a 
sardana d’honor en el seu record es ballarà la peça “Amic Pere”, de Josep Navarro). Organització: 
Ajuntament de Campdevànol. A les 18h, a la plaça de la Dansa, ballada de la gala i tot seguit, 
audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. Organització Regidoria de Cultura i Festes. A 
les 19.30h, a la sala Diagonal, concert – espectacle de Festa Major “Opera Fantasy”, amb les 
veus de Susanna del Saz (mezzosoprano), Ulises Orduñez (baritón), Giorgio Elmo (tenot) i Elena 
Martinell (soprano). (Nota: espectacle inclou un ampli repertori de peces de concert de Festa 
Major). Preu: 3€. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la sala Diagonal. A les 23.30h, a la 
sala Diagonal, ball de gala amb el conjunt Shákata i tot seguit, dels anys 70 i 80. Preu: 2€. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la sala Diagonal.  

19 Festa Major La Gala. De les 11h a les 13h, jocs i activitats pels petits vàndals i II fira 
d’intercanvis de jocs i contes infantils. Lloc: plaça Anselm Clavé. Organització: Agrupament 
escolta “Cau dels Vàndals”. A les 11h, a l’església parroquial, missa. Record per als nostres 
difunts. Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 18h, a la plaça de la Dansa, ballada de la 
Gala amb la cobla Ciutat de Girona i tot seguit, audició de sardanes. Organització: Regidoria de 
Cultura i Festes. A les 19.30h, a la sala Diagonal, concert de Festa major amb la cobla Orquestra 
Selvatana. Preu: 3€. (Nota: oferirà un tastet i còctel de benvinguda a tots els assistents). 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes i sala Diagonal. A les 23.30h, a la sala Diagonal, ball 
del confeti amb l’Orquestra Selvatana i tot seguit, el grup musical Virus. Preu: 5€ (inclou 1 bossa 
de confeti). (Notes: 1€ per casa bossa de confeti extra). Organització: Regidoria de Cultura i 
Festes i la sala Diagonal.  

20 Festa Major La Gala. A les 14h, a la plaça Coberta, arrossada popular. Preu: 10€. (Notes: 
venda de tiquets a la plaça Clavé durant horari de votació de la Pubilla i Hereu 2011). 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 17h, a la residència Geriàtrica, missa. (no hi 
haurà missa a la parròquia). Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 17.30h, a la plaça de 
la Dansa, animació infantil i festa de l’escuma a càrrec del “Tren de Cançons”, amb Jordi Tonietti. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 19h, a la plaça de la Sardana, audició de 
sardanes amb la cobla els Rossinyolets. (Nota: s’oferirà coca, vi i llonganissa a tots els 
assistents). Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 22h, a can Ribalaigua, gran 
espectacle piromusical de fi de Festa Major, a càrrec de la pirotècnia Sant Roc. Organització: 
Regidoria de Cultura i Festes. 

22 Celebració del dia mundial de l’Alzheimer. De les 19h a les 20h, al centre cívic la Confiança, 
xerrada “Alzheimer: persona – família – entorn”, amb la Sra. Eulàlia Cucurella i Fabregat. 
Presidenta de la Fundació Alzheimer de Catalunya. Organització: Residència Assistida de 
Campdevànol (Fundació Vella Terra). 



...Campdevànol 
25 40a marxa de regularitat infantil. Organització: GEC. Ball de tarda, a la sala Diagonal, a 

càrrec de Babbel.  
 
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 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.  

 
CAMPRODON 
 
4 Cursa de Coll d’Àres. Recorregut: Camprodon – Molló – Prats de Molló. Sortida a les 10h, a la 

plaça de Santa Maria. Inscripcions a partir de les 9h. Servei de bus per tornar.  
8 Festa de les Mares de Déu Trobades. A les 18h, inauguració de la capella del Roure. 

Benedicció a càrrec del Sr. Bisbe.  
9 Festa del barri de Can Pascal. A partir de les 21h, sopar de veïns, tot seguit, ball.  
11 Diada Nacional de Catalunya. A les 17h, a la plaça d’Espanya, sardanes amb la cobla Osona.  
17 A partir de les 10.30h, al pavelló Llandrius, jornada de portes obertes del Club Patí Camprodon.  
24 A les 22h, al monestir de Sant Pere, concert a càrrec de Cesc.  
 
Exposicions i visites guiades 
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14h i de 16 a 19h, i els diumenges, d’11 a 14h. Entre 

setmana romandrà tancat. 
 
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: C/Josep Morer,16. De dilluns a divendres, de 9 a 15h.  

• Biblioteca municipal al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 a 20.30h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. De dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte, d’11 a 

13h. 
• 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 20h. Diumenge, de 10 a 14h, 

Diumenge tarda i dilluns, tancat. 
• Museu Isaac Albéniz. De dilluns a diumenge (dimarts tancat) de les 11h a les 14h i de les 16h 

a les 20h.  
 
GOMBRÈN 
 
2 Festa Major 2011. A les 22.30h, a la plaça del Roser, gran quinto. A continuació, ball amb el 

conjunt “Què Tal”. 
3 Festa Major 2011. A les 8h, tirada social al plat, al camp de futbol. A les 9h, al pati de les 

antigues escoles, campionat de petanca. A les 16h, a la plaça Coberta, campionat de botifarra 
(inscripcions una hora abans). A les 17h, a la plaça del Roser, espectacle infantil a càrrec de 
Disco Baby. A continuació, festa de l’escuma. A les 23h, espectacular correfoc amb els Diables de 
Ripoll. A les 24h, a la plaça Coberta, gran ball amb el grup Moonlight.  

4 Festa Major 2011. A les 10h, cercavila a càrrec de la Principal de Berga. A les 11h, a la plaça 
del Roser, parc infantil. A les 12h, acte de nomenament del Sr. Eudald Maideu i Puig, fill adoptiu 
de Gombrèn, a la sala del museu. Seguidament, presentació del segell dedicat a la figura 
llegendària del comte Arnau i el 25è aniversari de la troballa del castell de Mataplana. 
Organització: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll. A les 13h, a la plaça del Roser, sardanes a 
càrrec de la Principal de Berga. A les 18h, a la plaça del Roser, tradicional ballada de la Dansa  



...Gombrèn 
Gombrenesa, orquestrada per la cobla la Principal de Berga. A continuació, sardanes amb la 
mateixa cobla. A les 19h, a la plaça del Roser, concert i ball amb el grup Cafè Trio. 

5 Festa Major 2011. A les 11h, a la plaça del Roser, jocs per a petits i grans. A les 18h, a la plaça 
del Roser, ball Cerdà amb la cobla la Principal de Berga. A les 19h, a la plaça del Roser, ball de 
tarda amb Enric el Vocalista. 

6 Festa Major 2011. A les 19h, a la plaça Coberta, mar i muntanya (sardines, cansalada, pa i vi). 
A les 22h, a la plaça Coberta, cantada d’havaneres amb el grup Peix Fregit. Hi haurà rom cremat 
per a tothom.  

 
Exposicions i altres activitats 
 
• Diumenge 28 de setembre de 2011, d’11 a 13.30h, visita al Museu del Comte Arnau i al 

castell de Mataplana. 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 
 
4 Festa major de Sovelles. A les 13h, missa, vermut i rifa. A les 17h, ball a càrrec de Josep Mª. 

Lloc: Rectoria de Sovelles. Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festes de les 
Llosses.  

11 Festa major de Les Llosses. A les 13h, missa, vermut i rifa. A les 17h, ball a càrrec dels 
Stylette, al restaurant de can Dachs. Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festa 
de les Llosses.  

25 Festa major de Palmerola. A les 13h, missa, vermut i rifa. Lloc: a l’església de Palmerola. 
Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festes de les Llosses.  

 
LLANARS 
 
9 A les 22h, a la sala de festes, teatre: Primera Planta, adaptació de l’obra de Ben Hecht i de 

Charles MacArthur. Chicago 1946.  
23 Festa Major 2011. A les 19h, a la sala de festes, venda de samarretes de la Festa Major 2011. 

Al vespre, engalonament de carrers. A les 21h, al passeig de Mn. Lluís Suriñach, espectacle de 
foc, piromusical i traca d’inici de Festa Major. A les 22h, al restaurant l’Escon, sopar de jovent. A 
les 00.30h, a la sala de festes, disco mòbil amb Dj Pat. 

24 Festa Major 2011. A les 10.30h, visita del jurat a tots els carrers engalanats del poble. Durant 
tot el dia, exposició de fotografies, a la Cooperativa. A les 11.30h, a l’església de Sant Esteve, 
celebració de l’eucaristia presidida per l’Ecònom Mossèn Jacint Medina, que predicarà l’homilia, 
ofertori i processó. La cobla Ciutat de Manresa acompanyarà cantant la missa. A les 12.30h, al 
balcó de l’Ajuntament, pregó de Festa Major, a càrrec de Sara Morera i Jaume Vidal, la Pubilla i 
l’Hereu 2010. A les 13h, a la plaça de l’Om, dues sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. La 
segona serà la nostra sardana, Llanars festiu. A les 16h, a la sala de festes, espectacle d’animació 
infantil amb Dandy Clowns. A les 16.45h, a la pista poliesportiva, partit de futbol: casades contra 
solteres (inscripcions a l’Ajuntament). A les 17.30h, a la pista poliesportiva, partit de futbol: 
casats contra solters (inscripcions a l’Ajuntament). A les 18h, a la plaça de l’Om, magnífica 
audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 00h, a la sala de festes, gran ball de 
nit amb l’Orquestra Moonlight. A les 3h, a la sala de festes, disco mòbil. A les 5h, gran 
despertada per a tots els carrers de Llanars, amb coca i fuet per a tots els assistents. 

25 Festa Major 2011. A les 12h, a l’església de Sant Esteve, missa solemne presidida per l’Ecònom 
Mossèn Jacint Medina, cantada amb l’acompanyament de la Blanes Orquestra i ofertori. Durant 
tot el dia, exposició de fotografies a la Cooperativa. A les 13h, a la plaça de l’Om, dues sardanes 
amb la Blanes Orquestra. La segona serà la nostra sardana, Llanars festiu. A les 16h, a la sala de  
festes, taller infantil i inflable gegant. A les 16.45h, a la plaça de l’Om, cinc sardanes amb la 
Blanes Orquestra. Tot seguit, a la plaça de l’Om, danses tradicionals catalanes, amb els Dansaires 
de l’Om i un esbart convidat. A les 23h, a la sala de festes, gran concert de Festa Major i ball de 
nit, amb la Blanes Orquestra. Al ball s’escollirà la Pubilla i l’Hereu 2011 i s’entregarà els premis de 
l’engalonament de carrers. 

 
 



...Llanars 
26 Festa Major 2011. A partit de les 12h, al camp del Tir, arrossada. A les 16h, al camp del Tir, 

activitats variades d’entreteniment per a totes les edats i danses col�lectives amb Pep Lizandre. A 
les 19h, a la sala de festes, ball de tarda amb l’Amadeu. 

27 Festa Major 2011. A les 10h, al camp del Tir, tir al plat i esmorzar popular (els tiradors han de 
disposar del corresponent permís). A les 16h, a la plaça de l’Om, trobada de dones per a anar a 
caminar. A les 16h, a la sala de festes, tradicional campionat de truc. Tot seguit, a la sala de 
festes, ball de fi de Festa Major 2011, amb el Duo Jubi i en Simó a la bateria.  

 
MOLLÓ 
 
10 Fira de la Trumfa. A les 10h i durant tot el dia, a la plaça Major i carrers adjacents, Fira de la 

trumfa, amb venda de trumfes i d’altres productes artesanals. De les 11h a les 13h, a la plaça 
Major, taller de cuina amb trumfes per a la mainada. A les 11.30h, a la plaça Major, degustació 
de trumfes, a càrrec dels restaurants del municipi. A les 13h, a la plaça Major, concurs de cuina 
de trumfes (la recepció de plats participants – que hauran de portar un plat que porti trumfes de 
Molló – al concurs, s’haurà de fer entre les 13h i les 13.30h. L’entrega de premis serà a les 14h.). 
A les 13h, a la plaça Major, “El teu pes en trumfes”, aconsegueix els mateixos quilos de 
l’autèntica trumfa de Molló segons el teu pes. A les 17h, a la plaça Major, III campionat local de 
pelar trumfes.  

 
PARDINES 
 
11 Diada Nacional de Catalunya. A les 17.30h, concert de música tradicional. Lloc: plaça dels 

Països Catalans.  
 
PLANOLES 
 
3 A les 19h, Romànic en Viu: Falsterbo Marí. Concert de Folk genuí, des dels anys seixanta fins a 

l’actualitat.  Lloc: Església de Sant Vicenç de Planoles. Organització: Aju  ntament de Planoles i de 
Toses. 

11 A les 19.30h, pujada al Puigmal. Sortida per celebrar els 100 aniversari del Club Excursionista 
de Terrassa. Lloc: sortida de la plaça del Casino. Organització: AEP. 

24 I cursa dels Bastions. Pas per Planoles entre les 9h i les 11h. Cursa que es porta a terme al 
llarg de la Vall de Ribes. Lloc: plaça del Casino. 

24 A les 18h, documental: Barcelona abans que el temps ho esborri de Xavier Baladia. Lloc: casino 
de Planoles. Organització: Ajuntament de Planoles. 

 
QUERALBS 
 
10 Festa Major de Serrat. A les 23h, ball amb el grup Xarop de Nit. 
11 Festa Major de Serrat. Al matí, missa a l’església de Fustanyà. A la tarda, xocolatada i jocs de 

cucanya.  
 
RIBES DE FRESER 
 
3 A la tarda, sortida dels gegants de Rubí.  
4 A partir de les 10h, al camp municipal d’esports, concurs d’habilitat amb gossos d’atura.  
10 Al matí, a la plaça de l’Ajuntament, celebració de la diada de Catalunya.  
10 i 11  Fira de la mel.  
17 A la tarda, sortida dels gegants a Campdevànol.  
23 A les 22h, al teatre municipal, concert de música índia, a càrrec de Indradeep Gosh i Arup Sen 

Gupta.  
24 Al matí, sortida dels gegants a Vic.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Durant el dia 10 i 11 de setembre, a la sala d’exposicions del casal municipal de cultura, exposició 

d’olis de Toni Casany.  
• Diumenge 11 de setembre 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, descobrirem els seus 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 A les 21h, “Exquisits” festival poètic d’estiu. Recital poètic a càrrec de Maria Cabrera. Lloc: 

plaça Abat Arnulf. Organització: Restaurant el Crocus i Associació Orinal.  
1 A les 16h, inici del bingo. Lloc: Casal dels avis. Organització: Club Casal dels Avis. 
2 A les 19h, inauguració de l’exposició d’olis de Jesús Hurtado: “Mort més que mirades”. Lloc: sala 

Abat Senjust. Col�laboració: ONG mans per l’acció solidària. 
2 i 3  II torneig de futbol Ripoll Bressol de Catalunya. Dia 2, a les 20h, UE Abadessenc contra UE 

Campdevànol. A les 22h, UE Camprodon contra Ripoll. El dia 3, a les 19h, 3r i 4t lloc i a les 21h, 
final. Lloc: camp municipal de Futbol de Ripoll. Organització: CF Ripoll. 

3 A les 19h, Circ Cric. Els racons de la memòria. Lloc: Devesa del Pla. Organització: Circ Cric.  
3 Festa de la plaça Tomàs Raguer. Lloc: plaça Tomàs Raguer. Organització: AV Tomàs Raguer. 
3 i 4  Teràlia. Durant tot el dia, III fira de teràpies manuals i energètiques. www.firateralia.com. Lloc: 

centre de la Vila. Organització: centre Amunay.  
4 XXXI Marxa cicloturista de Ripoll “Terra de Comtes”. Sortida i arribada al pavelló esportiu 

de Ripoll. Per més informació: www.clubciclistaripoll.com. Organització: Club ciclista Ripoll. 
4 A les 11.30h i a les 18h, Circ Cric. Els racons de la memòria. Lloc: Devesa del Pla. Organització: 

Circ Cric. 
8 A les 21h, “Exquisits” festival poètic d’estiu. Recital poètic a càrrec de Laia Martínez López i 

Jaume Reus. Lloc: plaça Abat Arnulf. Organització: Restaurant el Crocus i Associació Orinal. 
10 Presentació de les pubilles, hereus, pubilletes i hereuets de Ripoll 2011. A les 16.30h, 

inflables i ponis. A les 17.30h, espectacle infantil i juvenil. A les 18h, presentació candidats a 
pubilla, hereu, hereuets i pubilleta, i a la mateixa hora, berenar popular de coca i xocolata. Lloc: 
plaça de la Lira. Organització: CIT 

11 Diada Nacional de Catalunya. Proclamació de la Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet de 
Ripoll 2011. A les 11.30h, a la plaça Abat Oliba, sardanes amb la cobla Rossinyolets. A les 
12.15h, al monestir de Santa Maria de Ripoll, Glossa de la Diada, a càrrec de Lluís Bonada i 
Sañas. Ofrena floral de les entitats i la Vila de Ripoll a la tomba del comte Guifré. Cant dels 
segadors, acompanyament musical a càrrec de Modest Moreno i Morera a l’orgue. Acabat l’acte 
continuarà amb una audició de sardanes. A les 18h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb els 
Randellaires. A la mitjà part, proclamació de la Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet de Ripoll 2011.  

17 Torneig Terra de Comtes. Lloc: camp municipal d’esports de Ripoll. Organització: C.F. Ripoll.  
18 Cursa d’orientació. Organització: Club Excursionista de Ripoll. 
23 A les 19h, inauguració de l’exposició dels treballs dels alumnes dels cursos de pintura i talla de 

fusta. Lloc: sala Abat Senjust. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
23 A les 20h, “Mort a Venècia”, segons Mann, Visconti i Mahler a càrrec de Ramon Alabau, Josep 

Jofré i Ramon Musach. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. 
Organització: Biblioteca Lambert Mara i Ajuntament de Ripoll. 

24 A les 12h, club de lectura. Comentari – col�loqui del llibre “La casa de Bernarda Alba”, de 
Federico Garcia Lorca, moderadors: Quim Viñas i Ramon Alabau. Lloc: sala Josep Maria Anglada 
de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mara i Ajuntament de Ripoll. 

24 Al matí, parxís associació de sords. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Associació de persones 
sordes. 

24 Festa de la diversitat. Lloc: plaça de la Lira, Mestre Guich, plaça de l’Escorxador. Organització: 
Obrim els ulls.  

24 Festa del barret. Lloc: sala Eudald Graells. Organització: AC Sant Josep. 
25 Festa del barri de Sant Miquel de la Roqueta. Al migdia, sardanes amb la cobla Lluïsos i 

actuació de les corals de Ripoll, Capella de Santa Maria i els Follets. Lloc: barri de Sant Miquel de 
la Roqueta. Organització: AV barri, Agrupació Sardanista i Corals. 

25 Campionat de cotxes de radio control model TT 1/8. Lloc: circuit cotxes radio control. 
Organització: Radio control del Ripollès.  

25 Senderisme: Santa Pau (Can Xel) – volcà de Santa Margarita – Olot (Garrotxa). Organització: 
Club Excursionista de Ripoll. 

26 Durant els dies 26, 27 i 28 de setembre, campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i 
degeneració macular. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Organització: Institut Oftalmològic Tres Torres.  

29 A les 18h, hora del conte a càrrec de Carme Brugarola. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mara i Ajuntament de Ripoll. 

 
Exposicions i altres activitats 
• Tallers de tècniques artístiques i oficis artesanals: boter i cuireter, maquetista, talla de fusta, 

pintura per a adults i per a infants de 5 a 12 anys. Més informació i inscripcions: fins el dia 30 a 
l’Ajuntament de Ripoll – 972 71 41 42. Lloc: locals annexos de la biblioteca Lambert Mata. 
Organització: Ajuntament de Ripoll.  

 



...Ripoll 
• Activitats esportives municipals. Informació i inscripcions a partir del dia 12 de setembre, a la 

piscina municipal. Telèfon: 972 70 23 56. 
• Centre Autoformació del Ripollès. Cursos de català, formació bàsica, preparació per a les proves 

d’accés a cicles formatius de grau mitjà. Més informació al Consell Comarcal de Ripollès. Telèfon: 
972 70 32 11. 

• Durant els dies 16 al 25 de setembre de 2011, exposició Obrim els Ulls (concretar). Lloc: Espai 
d’Art Marià Font. Organització: Obrim els ulls. 

• Anglès i francès a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Curs 2011/2012 pre-inscripcions i 
matrícula a partir del dia 1 de setembre. Organització: Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Telèfon: 
972 71 43 34. Correu electrònic: eoiripoll@xtec.cat. Web: www.xtec.cat/eoiripoll. 

• Durant tot el mes, exposició de gravats i pintures de Josep Lázaro. Lloc: sala Josep Maria 
Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Horari: el de la biblioteca. 

• Del dia 2 al 18 de setembre, exposició d’olis de Jesús Hurtado “Molt més que mirades”. 
Lloc: sala Abat Senjust. Horari: feiners de 18h a les 20h i festius de les 12h a les 14h i de les 18h a 
les 20h.  

• 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 10 de setembre de 2011, de les 17h a les 19h, 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 
 
2 Des del dia 2 fins al dia 10 de setembre, novena al Santíssim Misteri. A les 19.10h, rés del 

rosari. A les 19.30h, vespres, missa i cant dels goigs, al Monestir. 
3 A les 18.30h, al palau de l’Abadia, presentació del monogràfic de la Festa Major de Sant Joan 

de les Abadesses: “La vida cultural de Sant Joan de les Abadesses entre la tradició i la modernitat 
1920/1935”  

9 Festa Major 2011. A les 18h, al passeig del comte Guifré, taller de teatre: “compartim una tarda 
de teatre amb monitors i monitores internacionals”. Organització: Esplais Catalans. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 21h, a la plaça Major, sopar de Festa Major. 
Inscripcions a l’Oficina de Turisme – palau de l’Abadia, fins el dimecres dia 7 de setembre. Preu del 
tiquet: 10€. Preu de sopar + espectacle “Verás que todo es mentira”, de Godoy: 15€. A les 
22.30h, al pavelló, espectacle “Verás que todo es mentira”, a càrrec del monologuista Godoy. 
Escrit i dirigit per Andreu Buenafuente i Berto Romero. Preu: 15€. Venda anticipada d’entrades a 
l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: 10€. A les 23.30h, a la plaça Major, Entrevoltes 
2011, amb l’actuació dels Grallers del Poble Sec, que realitzaran una cercavila que començarà a la 
plaça Anselm Clavé i acabarà a la plaça Major. A continuació, concert amb els grups: Els Catarres, 
Kayo Malayo i Itaca Band. Organització: JAS. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

10 Festa Major 2011. A les 8.30h, al passeig comte Guifré, “Panxus Fortus”. Bicicletada de pes per 
a persones de més de 90 quilos i els que no hi arribin, imprescindible portar motxilla. Obert a 
tothom. Inscripcions: calçats Nogué i pesada al mateix dia, a les 8h del matí. Organització: GBM 
(Grup Bicicleta de Muntanya). Col�laboració: UE Sant Joan – Ajuntament de Sant Joan. A les 10h, 
al camp municipal d’esports, partit de futbol, UE Camprodon – CE Abadessenc. Categoria pre-
benjamins i benjamins. A les 11h, al camp municipal d’esports, partit d’iniciació, UE Camprodon –  
CE Abadessenc. A la mateixa hora, categoria Alevins. A les 11h, inauguració de l’exposició: 
bonsais locals i comarcals, al palau de l’Abadia. Organització: Bonsai Associació Sanjoanina. A les 
12h, al passeig comte Guifré, jocs de cucanya, a càrrec de CEA Alt Ter. A les 12.15h, al camp 
municipal d’esports, partit de futbol, UE Camprodon – CE Abadessenc, categoria infantil. A les 
12.30h, al claustre del Monestir, ofrena floral a la corona del compte Guifré, fundador del Monestir 
de Sant Joan de les Abadesses i de la dinastia nacional catalana. A les 14h, repicament general de 
campanes. A les 20h, missa de vigília, al Monestir. A les 15h, tirada social al plat, al camp de la 
Cotolla. Organització: societat de caça “El Pirineo”. Col�laboració: UE Sant Joan – Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. A les 16h, trobada de gegants, a la plaça de Catalunya. Els gegants 
de Sant Joan, Isaura i Gentil, faran la cercavila fins a la plaça Major, acompanyats dels gegants i 
de les colles geganteres convidades. A les 16h, al camp municipal d’esports, partit de segona 
catalana entre els equips CF Palafrugell – CE Abadessenc. A les 18h, a la plaça Major, animació 
infantil amb l’espectacle “Bombolles” (escuma), a càrrec de la companyia Arlequí. A les 18.30h, al  



...Sant Joan de les Abadesses. 
camp municipal d’esports, partit de veterans entre els equips UE Figueres – CE Abadessenc. A les 
18.30h, al vestíbul de l’edifici Duran i Reynals, ponència: “L’obra de l’alcalde republicà Ramon 
Arqués a Sant Joan de les Abadesses”, en motiu dels 80 anys d’Esquerra i de la proclamació de la 
Segona República, amb la intervenció de Teresa Massoni, Àlex Porta i Sergi Albrich. Organització: 
seccions locals ERC i JERC. A les 21.30h, s’iniciarà el passant de la Festa Major, a la fundació 
Emma, continuarà pel carrer Ramon d’Urg, plaça Clavé, carrer Sant Pol, carrer Comella, carrer 
Major, plaça Major, carrer Ferrer i Olzina, plaça Abadessa Emma, plaça de l’Abadia i claustre del 
Monestir, per escoltar les tradicionals serenates. La Cobla Jovenívola de Sabadell interpretarà les 
serenates. Seguidament, junt amb la cobla, es continuarà el passant per la plaça de l’Abadia, plaça 
Abadessa Emma, carrer Ferrer i Olzina i plaça Major. A continuació, a la plaça Major, audició de 
sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 22.30h, al teatre Centre, No et vesteixis per 
sopar, a càrrec de la Teranyina de Ripoll. Organització: SAT Teatre Centre. A les 23.30h, al 
pavelló, ball amb el trio Maracaibo, Hotel Cochambre i Grup Spirit. Entrada: 10€. 

11 Diada Nacional de Catalunya. A les 10h, a la plaça Major, les autoritats precedides pels gegants 
i la Cobla Mediterrània Old Vintage, s’encaminaran cap al Monestir per assistit a l’Ofici Solemne. 
Solemnitat del Santíssim Misteri. A les 10.30h, ofici solemne. Presidirà la celebració de 
l’Eucaristia i predicarà el Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova i Casanova. A l’ofertori es ballaran 
uns compassos del Ball dels Pabordes. Acabada la missa, es farà l’exposició de la Sagrada 
Eucaristia al Front del Crist. La sagrada forma romandrà tot el dia exposada, per tal de ser 
adorada pels fidels. A les 11.45h, a la plaça Major, la Cobla Mediterrània Old Vintage, interpretarà 
la sardana d’honor, en memòria de Pere Arqués i Anglada. A les 12h, missa dominical. A les 
12.30h, al passeig comte Guifré, s’interpretaran dues sardanes. A les 16h, des de la plaça Major, 
els Pabordes acompanyats del delegat de l’autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar a les 
Pabordesses als seus respectius domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A les 17h, a la plaça 
Major, ball dels Pabordes (element festiu patrimonial interès nacional), amb la Cobla Mediterrània  
Old Vintage. Presidirà el Ball dels Pabordes el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Lluís 
Recoder i Miralles. A les 18.30h, al passeig comte Guifré, audició de sardanes, amb la Cobla 
Mediterrània Old Vintage. A les 20h, solemne vetlla al Santíssim Misteri presidida pel Bisbe de Vic. 
Benedicció eucarística i cant dels goigs. El Monestir restarà tancat de les 14h fins a les 16h. A les 
22.30h, ball amb Duo Continental, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs. Entrada gratuïta. A les 
23h, al pavelló, concert de Manel. Venda d’entrades a www.telentrada.cat i el mateix dia a la 
guixeta del recinte. Preu: 22€. Seguidament, Miquel del Roig i Disco Mòbil. Entrada: 5€.  

12 Festa Major 2011. A les 9h, tirada social al plat, al camp de la Cotolla. Esmorzar per a tothom. 
Organització: Societat de caça “El Pirineo”. A les 11.15h, a la Fundació Emma, concert d’acordió, a 
càrrec de Jesús Serrano. Organització: Fundació Emma. A les 11.30h, missa de la Mare de Déu, 
santa Maria la Blanca. A les 12h, a l’avinguda comte Guifré, carrer Ramon d’Urg i plaça Anselm 
Clavé, tres sardanes amb la Cobla Montgrins. A les 13h, a l’església de Sant Pol, concert de 
sardanes, amb la Cobla Montgrins. A les 17h, al pavelló, concert de Festa Major, a càrrec de 
l’Orquestra Montgrins. Preu entrada: 4€. A les 18.30h, al passeig comte Guifré, audició de 
sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 21.30h, des de la plaça Major, els Pabordes 
acompanyats del delegat de l’autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar les Pabordesses als 
seus respectius domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A les 22.30h, a la plaça Major, Ball dels 
Pabordes (element festiu patrimonial d’interès nacional), amb la Cobla Montgrins. Seguidament, la 
sardana del 50è aniversari del Ball dels Pabordes. A continuació, el Sr. Antoni Baulida i Casadellà, 
director de Serveis Territorials de Cultura a Girona, juntament el Sr. Lluís Puig i Gordi, director del 
centre de promoció de Cultura Popular i Tradicional Catalana, faran entrega del diploma que 
declara el Ball dels Pabordes de Sant Joan de les Abadesses com Element Festiu d’Interès 
Nacional. A les 22.30h, al pavelló, ball amb el David Casal. Entrada: 3€, amb refresc. A les 
00.30h, al pavelló, ball amb l’Orquestra Montgrins i el grup Montecarlo. A les 5h de la matinada,  
diana florejada, amb els grallers pels principals carrers de la vila. A les 5.30h, al pavelló, ball del 
pijama amb el grup Montecarlo. Xocolatada i coca per a tothom. Entrada: 5€.  

13 Festa Major 2011. A les 10.30h, missa pels difunts de la parròquia que han mort al llarg de 
l’any. A les 11h, audició de sardanes amb la Cobla Principal d’Olot, a la plaça Major, plaça de 
l’Abadia, avinguda comte Guifré, plaça l’escultor Pujol, carrer de Ramon d’Urg i plaça Pompeu 
Fabra. A les 11.15h, a la Fundació Emma, cançons Populars catalanes, càrrec del Duet de l’Últim 
del Raval. Organització: Fundació Emma. A les 14h, a la font del Covilar, dinar popular. Menú: 
arròs, llonganisseta, postes, pa, vi i aigua. Hi haurà inflables pels més menuts. Inscripcions Oficina 
de Turisme – Palau de l’Abadia, fins el divendres 9 de setembre. Preu del tiquet: 10€. A les 17h, 
sardanes a la font del Covilar, amb la Cobla Principal d’Olot. A les 18h, davant del camp municipal 
d’esports, concentració dels participants a la bogeria i festa de l’escuma. A les 19h, al camp 
municipal d’esports, inicio de la bogeria i concurs de tirada d’aigua. Es valorarà la forma més 
original d’abocar l’aigua als participants. Seguidament després de la bogeria, a la plaça Major, 
sardana llarga amb la Cobla Principal d’Olot. A les 21.30h, al Pont Vell, focs artificials. Notes:  
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Sardanes: la doble audició de sardanes del diumenge 11 a la tarda, en cas de pluja es farà al 
pavelló municipal. La resta d’audicions, es cas de pluja es faran sota les voltes de la plaça Major. 
Concurs de tirada d’aigua a la bogeria. Es premiarà la forma més original d’abocar l’aigua. Premi 
de 200€. Cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme.- Palau de l’Abadia abans del dia 9 de 
setembre. 

17 Festa Mexicana “El Grito”. A partir de les 10h, parades artesanes de productes mexicans a la 
plaça Major. De les 10h a les 13h, taller d’ous de confeti i taller de dibuix, per als més menuts. A 
les 12h, inauguració de l’estàtua “Pareja Manumental” d’Enrique Carbajal, conegut amb el nom de 
“Sebatián”, a la Coromina del Bac. Es comptarà amb la presència del director de Serveis 
Territorials de Cultura de Girona, el Sr. Antoni Baulida i Casadellà i la Sra. Francisca Méndez 
Escobar, Cònsol encarregada del Consolat General de Mèxic a Barcelona. A les 16h, trencament de 
pinyates. A les 17h, clàssiques de Mèxic, a càrrec de “Veus del Ter del Ripollès”. A les 17.30h, 
espectacle artístic musical “Vámonos a México”, a càrrec de México Baila. A les 19h, Grito de 
independència, a càrrec de la Sra. Francisca Méndez Escobar, Cònsol encarregada del Consolat 
General de Mèxic a Barcelona. A les 19.30h, sardana “Un Santjoaní a Méxic”, del Sr. Ramon 
Oliveras. A les 19.15h, dansa “Imágenes del Folklore Mexicano”, a càrrec de la Compañía Infantil i 
Juvenil de Danza Folklórica de Atizapán de Zaragoza. Tots els actes són gratuïts i es realitzaran a 
la plaça Major. Organització: Ajuntament de Sant Joan. Col�laboració: Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Consolat General de Mèxic a Barcelona i Consell Comarcal del Ripollès. 

18 XII cursa d’alta muntanya Taga 2040 EVO. Hora: dones a les 7.30h i homes a les 9h. Lloc: 
passeig del comte Guifré. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan. A les 9h, III cursa de muntanya infantil de les “3 creus”. Lloc: 
Absis del Monestir. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. Col�laboració: Ajuntament de 
Sant Joan. 

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

24 Durant el matí i la tarda, donació de sang.  
25 A les 17h, ball a càrrec de David Casals, al casal social Jaume Nunó -  El Palmàs. Organització: 

Associació del Casal. 
 
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. 

• Fins el 25 d’abril, exposició del pintor Jordi Isern. Títol: “dspr”. De dilluns a dissabte, de 10h a 
14h i de les 16h i les 19h. Diumenges, de les 10h a les 14h. Lloc: Palau de l’Abadia. Organització: 
Regidoria de Cultura.  

• Els dies 10 al 12 de setembre, XVI exposició de bonsais. Locals i comarcals. Horari: de les 11h a les 
14 i de les 17h a les 20h. Lloc: segona planta del palau de l’Abadia. Organització: Bonsai Associació 
Santjoanina. Col�laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Joan Cullell.  

 
Visites guiades: 
• Els dies 3, 10 i 17 de setembre, 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, pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, restaurant la Teuleria, restaurant 
Ruta del Ferro i restaurant Mas les Feixes. 

• Els dies 3 i 24 de setembre, 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, pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, 
restaurant la Teuleria, restaurant Ruta del Ferro i restaurant Mas les Feixes. 

• El dia 24 de setembre, al Monestir de Sant Joan de les Abadesses, Jornades Europees del Patrimoni. 
Hora: 11h. Visita guiada gratuïta. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Associació Catalana de Municipis. 

• El dia 25 de setembre, de l’Abadessa Emma al comte Arnau, de la Història a la llegenda. Jornades 
Europees del Patrimoni. A les 11h, visita guiada gratuïta. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau  



...Sant Joan de les Abadesses 
de l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Associació Catalana de 
Municipis. 

• 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.  

• Dissabte 10 de setembre de 2010, de les 10h a les 14h, jornada de portes obertes a l’Ecomuseu 
El Molí Petit. Visita lliure a l’espai museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals. Lloc: 
Ecomuseu del Molí Petit. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. www.alt-ter.org. Entrada 
gratuïta.  

• Dissabtes 3, 10, 17 i 24 de setembre de 2011, 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 3, 10, 17 i 24 de setembre de 2011, 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. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
2 Festa Major 2011. A les 20h, a dalt el campanar, repicada de campanes anunciant la festa per 

part de l’Hereu i la Pubilla 2010. A les 20.30h, al Molí, pregó de Festa Major. A les 21.30h, XIV 
sopar de jovent (cal recollir el tiquet prèviament al Restaurant Can Baral�la). Preu: 12€ (pels 
menors de 18 anys taula amb begudes no alcohòliques). A les 23.45h, al pavelló, actuació de 
Disco Mòbil + Go Go’s. (hi haurà Bus de la Festa, consultar horaris al cartell). 

3 Festa Major 2011. A les 8.30h, V caminada popular. Pujada a Puig Parrús (durada aproximada 4 
hores i mitja). Hi haurà refrigeri pels participants. A partir de les 10h i durant tot el dia a Coll 
Salarca, tir al plat local i general. A partir de les 12h, al pati de les escoles, partit de bàsquet mixt 
Sant Pau – Ripoll. A les 16h, balls geganters a les principals places del poble a càrrec de la colla 
gegantera de Sant Joan de les Abadesses. A les 18h, a la plaça Francesc Estabanell, audició de  
sardanes amb la cobla Empordanesa. A les 20h, missa vespertina. A les 23h, al pavelló, concert i 
seguidament, ball de Festa Major, amenitzat per l’Orquestra Gerunda. A la mitja part, elecció de 
la Pubilla i l’Hereu 2011. I seguidament, al Molí, nit golfa. 

4 Festa Major 2011. A les 11.30h, la cobla Principal de Porqueres començarà la tradicional 
cercavila pels carrers del poble per acompanyar-nos a l’ofici solemne, que tindrà lloc a l’església 
parroquial a les 12h. En acabar, a la plaça de la Generalitat, 3 sardanes. A les 17.30h, a la plaça 
de la Generalitat, audició de sardanes amb la cobla Noca del Vallès. A les 19h, al Molí i dins el 
marc del Festival de Música de la Vall de Camprodon, actuació de Folkincats, amb un repertori 
basat en la interpretació lliure de cançons i danses tradicionals i populars, tant pel que fa a ritme, 
tonalitat o alteracions melòdiques.(Nota: preu entrada 4€. Excepte jubilats, nens i persones en 
situació d’atur que ho puguin acreditar. Venda d’entrades una hora abans de l’actuació.). A les 
22.30h, a l’església parroquial, concert a capella de música popular d’iberoamericana, portada a 
Europa com a mostra de la seva riquesa cultural, producte del mestissatge de més de 500 anys. 
4 ensemble vocal ens presentaran el seu treball “cançons d’Ultramar”. 

5 Festa Major 2011. De les 10h a les 14h, al pati de les escoles, educació vial infantil i castell 
inflable amb Jumicar. A les 12h, missa en sufragi als difunts de la parròquia. A les 15h, a la plaça 
de la Generalitat, campionat de botifarra local i partida popular al parxís. A les 17h, a la plaça de 
la Generalitat, espectacle d’animació infantil amb Disco Baby. A mitja tarda, al pavelló d’esports, 
bàsquet 3x3 mixt (inscripcions una hora abans al mateix pavelló). A les 18h, a la plaça de Sant 
Pau, audició de sardanes, a càrrec de la cobla Cervianenca. A les 22h, al Molí, teatre: “Marit i 
Muller quin merder!”, interpretada per Ramon i Mayte Carreras. Seguidament, gimcana nocturna. 
(inscripcions al mateix Molí, al finalitzar la representació). 

 
 



...Sant Pau de Segúries 
6 Festa Major 2011. A les 14h, al pavelló municipal d’esports, dinar popular. Seguidament, jocs 

de cucanya per a totes les edats, ball i gresca amb Amadeu i Cia. Al acabar, ball de la Maniera i 
festa de l’escuma. A les 21h, al pati de les escoles, castell de focs d’artifici, per la Pirotècnia 
Igual.  

 
Notes:  
• Dinar popular: cal portar-se els coberts i els estris que es creguin convenients. Venda anticipada de 

tiquets: 13€ adult i 9€ menors de 12 anys (a la farmàcia fins el dissabte dia 3 de setembre). El 
mateix dimarts dia 6, 14€ adults i 10€ menors de 12 anys.  

• Preu entrada teatre de dilluns dia 5 de setembre, 6€ adults i gratuït pels menors de 12 anys.  
• Actes a l’aire lliure: en cas de mal temps es faran, al casal del poble, el Molí o al pavelló d’esports. 
• L’elecció de la Pubilla i l’Hereu 2011: l’urna per les votacions romandrà dipositada a la farmàcia fins 

les 12h del dissabte 3 de setembre.  
• La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar o alterar el programa d’actes en cas que sigui 

necessari. 
 
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 
 
3 Músics sense solfa.  
17 i 18  Festa del Bolet.  
29 Festa Major de Setcases. Missa de festa major i orquestra que amenitzarà les sardanes i el 

ball.  
30 Festa Major de Setcases. Missa en honor als difunts. Sardanes i teatre.  
 
Vallter 2.000 
 
• A partir del dia 30 de juliol, s’inicia la temporada d’estiu amb activitats diverses: viatge amb el 

telecadira fins al naixement del riu Ter, tubbys, etc.  
 
TOSES 
 
Fornells de la Muntanya 
24 Festa Major de Fornells de la Muntanya. Programació consultar amb cartells de carrer.  
 
Nevà 
 
10 IX cicle de concerts “Romànic en Viu”. A les 19h, a l’església de la Mare de Déu del Carme, Enric 

El Català, cançó tradicional catalana des de la Catalunya Nord. Per més informació: 
www.romanicenviu.cat 

 
La Molina 
• L’11 de setembre la Molina tanca les seves activitats d’estiu i celebra la diada nacional de Catalunya, 

amb la cursa kmVerticalp. Es tracta d’una cursa vertical de 5 km i 870 metres de desnivell positiu. 
La sortida serà des de la base de la Molina, a 1700 m. I fins el cim de la Tossa d’Alp, situat a 2530 
m.  

• El parc d’Aventura romandrà obert tots els caps de setmana i festius fins inici de la temporada 
d’hivern. Per més informació: www.lamolina.cat. 

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
10 A les 16h, en Plafalgars convidat a la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses. Organització: 

Geganters, timbalers i grallers del gegant Plafalgars. 
11 XXVII homenatge a la Gent Gran. A les 13h, celebració de la missa a l’església de la Salut. A 

les 14h, dinar, al local polivalent. En acabar, es passarà el Lipdub de Vallfogona. Organització: 
Associació de la Gent Gran de Vallfogona i l’Ajuntament. 

 



...Vallfogona del Ripollès 
13 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 
Institut Català de les Dones. Interessades trucar a Susanna Nicoletti, Regidora de Benestar 
Social. Telèfon: 699 44 32 10. 

14 A partir de les 10h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Interessades trucar a la Mariví, 
telèfon: 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès. 

17 A les 16h, en Plafalgars convidat a la Festa Major de Campdevànol. Organització: Gegants, 
timbalers i grallers del gegant Plafalgars. 

17 A les 22h, a la sala polivalent, teatre: Moda íntima, SA, a càrrec del grup de teatre local Milany. 
Preu: 3€. Places limitades. Organització: Grup de teatre Milany.  

18 A les 10h, en Plafalgars convidat a la Festa Major de Vidrà. Organització: Geganters, timbalers i 
grallers del gegant Plafalgars. 

24 Jornades Europees del Patrimoni: Milany, descobrim els treballs de consolidació de les restes d’un 
castell. A les 9h, sortida de davant de l’Ajuntament, cap al castell de Milany. En vehicle fins al rec 
de les Artigues i després a peu pel GR 3 (uns tres quarts d’hora) fins al cim de Milany, per 
observar les restes del castell. Concurs de pintura ràpida. De les 17h a les 19h, a la sala 
polivalent, ponències: primers treballs al voltant del castell de Milany, a càrrec de l’equip tècnic 
de la Diputació de Girona dirigit per l’arquitecte Lluís Bayona. Recerca documental al voltant de 
Sant Julià en l’arxiu episcopal de Vic, a càrrec dels arquitectes Jordi Salvat i Miquel Àngel 
Chamarro de la UDG. Activitat gratuïta.  

 
Exposicions i altres activitats 
• 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 del Ripollès, amb el suport de Institut 
Català de les Dones i la Comissió de Festes.  

 
VILALLONGA DE TER 
 
4 V Duatló d’Alta Muntanya de Vilallonga de Ter. 46km de recorregut (16km de BTT + 12 km 

Running + 18km de BTT). Sortida a les 9h, a la zona esportiva. Per més informació: 
www.ocisport.net i per les inscripcions: www.triatlo.org 

11 Festa Major de la Roca. A les 18h, espectacle infantil amb el “Pallasso Enriquet”, a la plaça de 
la Roca.  

12 Festa Major de la Roca. A les 12h, missa i a les 14h, arrossada popular. Tot seguit, ball amb el 
trio “Què tal”.  

 
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. 

 
 


