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Setembre de 2013 
 
CAMPDEVÀNOL 
6 A les 19 h, a la sala del Molí, acte institucional d’inauguració de l’exposició de Ramon Casanova i 

Danés, el Boig de l’Hispano i acte de presentació del segell, punt de llibre i sobre commemoratiu 
del pas de la citada exposició per la nostra vila. Organització: Regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Campdevànol, Comissió de l’exposició Ramon Casanova i Danés, el Boig de 
l’Hispano, Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll i altres entitats col·laboradores. 

8 A les 12 h, a la plaça Anselm Clavé, presentació del projecte: Campdevànol vesteix els arbres, 
realitzat conjuntament per l’Escola Pirineu, Llar d’infants el Barrufet, residència de Campdevànol, 
el pintor local Evelí Adam i l’Ajuntament de Campdevànol. En acabar, s’oferirà un petit refrigeri.  

8 Sortida a les 8 h, a la plaça de l’Església, caminada amb gossos dins a Sant Pere d’Auïra. 
Organització: Etoadcan Ensinistrament.  

11 Actes de la Diada Nacional de Catalunya. A les 11 h, a la plaça Anselm Clavé, acte 
institucional de la Diada. Presentació de la recuperació de l’ensenya Coral de la Sempreviva de 
1916. Presentació de l’Assemblea Nacional Catalana a Campdevànol. En acabar, es portarà a 
terme la via catalana cap a la independència a Campdevànol pels entorns de la plaça Clavé. En 
acabar, es servirà un petit refrigeri. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i Assemblea 
Nacional Catalana de Campdevànol. A les 18 h, a la plaça Antoni Maria Claret, XVI Cantada 
d’Havaneres amb el grup Peix Fregit. Hi haurà rom cremat per a tots els assistents. Organització: 
Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Associació de veïns del Roser, Sant Cristòfol i Arc de 
Sant Martí.  

12 Festa Major 2013. Durant tot el matí, per a tot el poble, XI Concurs de Pintura Ràpida “Coll i 
Bardolet”. Per consultar les bases, adreçar-se a la pàgina web: www.campdevanol.org 
Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. A les 21.30 h, 
a la sala Diagonal, pregó de la Festa Major. Organització: Grup de Teatre Jovent Dinàmic. 
Col·laboració: regidoria de Cultura i Festes.  

13 Festa Major 2013. Durant tot el matí, per a tot el poble, XI Concurs de Pintura Ràpida “Coll i 
Bardolet”. Per consultar les bases, adreçar-se a la pàgina web: www.campdevanol.org 
Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. A les 19 h, a 
la Biblioteca Municipal i sala d’exposicions del Centre Cívic la Confiança, inauguració de les 
exposicions d’obres dels alumnes de l’Associació de Pintors “Coll i Bardolet”, de tapissos i altres 
treballs de l’Associació de Dones “El Roser” de Campdevànol. A les 19.30 h, al local del carrer 
Aurora, cantonada amb la plaça de la Dansa, inauguració de la mostra temporal: La Clavetaire, 
l’ofici del ferro, evocació d’una indústria metal·lúrgica desapareguda de Josep Maria Casamira i 
Raulet i Maria Campos i Alabró. Col·laboració: Museu Etnogràfic de Ripoll. Amb el suport de 
l’Elèctrica Vaquer S.A. A les 20 h, a la sala polivalent del Centre Cívic la Confiança, presentació 
del llibre; Vernacle (llibre il·lustrat en format IBook), amb textos de Gerard Fossas i il·lustracions 
de Joan Fossas. A continuació, inauguració de l’exposició del mateix nom. Organització: Autors, 
Editorial Neurosi i Regidoria de Cultura i Festes. Nota: La presentació anirà a càrrec dels autors, 
de l’Editorial Neurosi i de l’escriptor i investigador Jordi Salat Orteu, que ens parlarà del mite i els 
símbols de la llegenda d’Otger Cataló. A les 21.30 h, a la carpa de Can Ribalaigua, sopar popular  
de Festa Major. Preu: 12€. Venda anticipada de tiquets al bar Tut, bar de l’Estació i llibreria 
Peipoch. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol. A les 23.30 h, a la carpa de Can Ribalaigua, nits 
de barraques – Campdevànol ’13. Concert amb els grups: República Ska, Orquestra Mitjanit i  
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Dirty Squirts. Organització: Regidoria de Cultura i Festes, Kol·lectiu Kampdevànol, Club Bàsquet 
Campdevànol, Motoclub Campdevànol i Unió Esportiva Campdevànol. Durant els concerts, a la 
carpa de Can Ribalaigua, IV Concurs de Titius, demostració de la destresa cantant titius a cop de 
porró. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol. A les 00.30 h, a la plaça de la Dansa, concert a la 
fresca amb Vinil Acústic. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Blue 
Produccions Musicals. 

14 Festa Major 2013. Durant tot el matí, per a tot el poble, XI Concurs de Pintura Ràpida “Coll i 
Bardolet” i VIII Concurs de Dibuix Infantil. Per consultar les bases, adreçar-se a la pàgina web: 
www.campdevanol.org Organització: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura 
i Festes. XXXIV Concurs Infantil de Pesca sense mort. Trofeu especial Festa Major 2013. Hora 
d’inscripcions: a les 8 h, a la plaça Coberta del barri de l’Estació. Seguidament, hi haurà esmorzar 
gratuït per a tots els participants. Horari del concurs: de les 9 a les 11 h. El concurs tindrà lloc al 
llarg de tot el passeig de can Branques. Entrega de premis a la plaça Coberta del barri de 
l’Estació. Organització: Associació de pesca “El Freser”. A les 10.30 h, al camp de futbol 
municipal, partits de futbol base. Categories benjamí i alevins de l’escola de Futbol del Ripollès. 
Organització: Escola de Futbol del Ripollès. De les 11 a les 13 h, a la plaça Anselm Clavé, votació 
de la Pubilla i Hereu de Campdevànol 2013. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. 
Col·laboració: entitats del poble. A partir de les 12 h, a la pistes de tennis, torneig de Festa 
Major: finals de tennis individuals i dobles masculines. Organització: Club Tennis Campdevànol. A 
les 12 h, a l’església parroquial, repicament de campanes anunciant la Festa Major. Organització: 
Parròquia de Campdevànol. A les 13 h, a la pinacoteca Coll i Bardolet, inauguració de l’exposició 
“Galeria d’Artistes” del pintor campdevanolenc Josep Fossas. Organització: Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Campdevànol. A les 16 h, a can Ribalaigua, IX Campionat de Botifarra. 
Inscripcions al mateix dia. Preu: 20€. Hi haurà servei de bar. Organització: Kol·lectiu 
Kampdevànol. A les 16 h, a la plaça Coberta, plantada de gegants. Organització: Geganters i 
Grallers de Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. A les 17 h, a Can Ribalaigua, sortida de 
la cercavila pels carrers del poble amb Grallers i Geganters. A partir de les 16.30 h, al pavelló 
Mercè Guix, partits del Soldatal – Club Bàsquet Campdevànol. Organització: Club Bàsquet 
Campdevànol. De les 18 a les 20 h, a la plaça Anselm Clavé, votació de la Pubilla i Hereu de 
Campdevànol 2013. A les 18 h, a la plaça de la Dansa, animació infantil amb el grup Fefe i Cia. A 
l’inici de l’acte, es farà entrega dels premis del IX Concurs de Pintura Ràpida de Campdevànol 
“Coll i Bardolet” i del VI Concurs de Dibuix Infantil. A les 19 h, al barri de Vistalegre, I Baixada 
d’Andròmines de Campdevànol (Una idea original del Motoclub Campdevànol que amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura i Festes, del Patronat de Cultura i de la resta d’entitats 
que organitzen les nits a Can Ribalaigua suposarà una gran novetat. Prepara la teva andròmina i 
anima’t a baixar pels carrers de Vistalegre.) Organització: Kol·lectiu Kampdevànol, Club Bàsquet 
Campdevànol, Motoclub Campdevànol, Unió Esportiva Campdevànol i Regidoria de Cultura i 
Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. A les 20 h, a l’església parroquial, missa de la vigília. 
Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 20 h, a les pistes de tennis i pàdel, torneig de 
Festa Major 2013: finals de pàdel masculí i femení i partit d’exhibició. Organització: Club Tennis 
Campdevànol. A les 21 h, a les pistes de tennis i pàdel, inauguració de la nova pista de pàdel de 
Campdevànol. Organització: Club Tennis Campdevànol i Regidoria d’Esports. A partir de les 22.30 
h, pels carrers i places de Campdevànol, passant i galejada de Festa Major a càrrec de la colla de 
Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll. Nota: S’aconsella a les persones que vulguin presenciar les 
galejades a prop del seguici que facin ús de taps per les orelles, especialment els nens i la gent 
gran. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 23.30 h, a la carpa de Can Ribalaigua, nits 
de Barraques – Campdevànol ’13. Concert amb la Removida i tot seguit, nit de música electrònica 
amb Dj Jordi Garcia, Dj Adrià Vila, Dj Cristian i Dj Ferran. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol, 
Club Bàsquet Campdevànol, Motoclub Campdevànol, Unió Esportiva Campdevànol i Regidoria de 
Cultura i Festes. A les 23 h, a la plaça de la Dansa, revetlla de Festa Major ’13. Ball de Festa 
Major amb el conjunt Música a Tres. Tot seguit, presentació del nou disc de Juli Piris. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes.  

15 Festa Major 2013. A les 7 h, carpa de Can Ribalaigua, cercavila amb els grallers de 
Campdevànol i xocolatada. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol, Club Bàsquet Campdevànol, 
Motoclub Campdevànol, Unió Esportiva Campdevànol, Grallers de Campdevànol i Regidoria de 
Cultura i Festes. A les 11.15 h, a la plaça Anselm Clavé, passant de Festa Major de l’ajuntament a 
l’església amb la cobla la Flama de Farners. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 
11.30 h, a l’església parroquial, missa solemne de la Festa Major amb la Coral dels Amics de la 
Processó. Organització: Parròquia de Campdevànol i la Coral dels Amics de la Processó. A les 
12.15 h, a la plaça de l’Església, passant de l’església a l’ajuntament amb la Cobla la Flama de  
Farners. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 12.30 h, a la plaça Anselm Clavé, acte 
de proclamació de la Pubilla i Hereu de Campdevànol 2013. En acabar, tres sardanes amb la  
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Cobla la Flama de Farners. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 18 h, a la plaça de la 
Dansa, ballada de la Gala i a continuació, tres sardanes amb la Cobla la Flama de Farners. A les 
19.30 h, a la sala Diagonal, concert: “Nina, 30 anys”. Preu: 5€. A les 23.30 h, a la sala Diagonal, 
ball de Gala amb el grup Carlos de San Carlos. Preu: 2€. Organització: Regidoria de Cultura i 
Festes i Sala Diagonal.  

16 Festa Major 2013. A les 11 h, a l’església parroquial, record per als nostres difunts. A les 18 h, 
a la plaça de la Dansa, ballada de la Gala i a continuació, tres sardanes amb la cobla Ciutat de 
Girona. A les 19.30 h, a la sala Diagonal, concert de Festa Major amb la cobla Orquestra 
Selvatana, que aquest any celebra el seu centenari. Preu: 5€. Organització: Regidoria de Cultura i 
Festes i Sala Diagonal. A les 23.30 h, a la sala Diagonal, ball del confeti amb l’Orquestra 
Selvatana i tot seguit, el grup musical Los Pachucos. En acabar, disco mòbil. Preu: 6€ (inclou una 
bossa de confeti). Notes: 2 € per cada bossa de confeti extra. Durant tota la nit, hi haurà un gran 
canó que dispararà confeti entre tots els assistents. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i 
la Sala Diagonal 

17 Festa Major 2013. A les 17 h, a la residència geriàtrica, missa. Organització: Parròquia de 
Campdevànol. A les 17.30 h, a la plaça de la Dansa, animació infantil i festa de l’escuma a càrrec 
de David El Mag. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 19 h, a la plaça de la Sardana, 
audició de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. 
A les 22 h, a Can Ribalaigua, gran espectacle piromusical de fi de festa a càrrec de la pirotècnica 
Sant Roc. Organització: Regidoria de Cultura i Festes.  

20 A les 19 h, a la sala auditori del Centre Cívic, xerrada amb el títol: “Alzheimer: vivències i 
sentiments”, a càrrec de la Sra. Eulàlia Cucurella, presidenta de la Fundació Alzheimer de 
Catalunya. Organització: Residència assistida de Campdevànol amb el suport de la Regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Campdevànol.  

21 Donació de sang. Organització: Donants de sang. 
27 A les 10.30 h, davant de l’Ajuntament, caminada per l’envelliment actiu. Inscripcions: a 

l’Ajuntament en horari d’oficina, des del dia 12 fins el 25 de setembre i també, el mateix dia de la 
caminada. Organització: Consorci de Benestar Social del Ripollès, Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Campdevànol, Fundació Privada Hospital de Campdevànol i Residència Assistida 
de Campdevànol. Col·laboració: GEC, Voluntàries de la Cistella de Campdevànol i El Ripollès.cor. 
A les 19 h, a la sala polivalent del Centre Cívic, conferència: “Ramon Casanova i Danés, de 
Campdevànol al Museu de la Nasa”, a càrrec d’Olga Camps, professora d’història i membre de la 
comissió de l’exposició Ramon Casanova i Danés. Organització: Comissió de l’exposició Ramon 
Casanova i Danés i Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  

 
Exposicions i altres activitats 
• El diumenge 15 de setembre, de les 10 a les 13 h, visita guiada: “El misteri de Sants 

Cristòfols”. Ara fa uns 100 anys un prestigiós historiador va descobrir unes misterioses pintures a la 
“la Vella”, l’església més antiga. Et convidem a resoldre l’enigma tot visitant els tres Sants Cristòfols. 
Preu: 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 col·laboradors. Amb els 
tiquets la visita és gratuïta. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• Obres del XI Concurs de Pintura Ràpida Coll i Bardolet i del VIII Concurs de Dibuix 
Infantil. Sala Auditori del Centre Cívic la Confiança. Horari d’obertura: dissabtes de 18 a 20.30 h i 
diumenges a dimarts de 12 h a 13.30 h i de 18 h a 20.30 h 

• Obres dels alumnes de l’Associació de Pintors Coll i Bardolet. Lloc: Biblioteca Municipal de 
Campdevànol. Horari d’obertura: de dissabte a dimarts, de 12 h a 13.30 h i de 18 h a 20.30 h. 

• Treballs de l’Associació de Dones “el Roser”. Lloc: sala d’exposicions del Centre Cívic la 
Confiança Inauguració: Divendres de Festa Major, a les 19.15 h. Horari d’obertura: de dissabte a 
dilluns, de 12h a 13.30 h i de 18 h a 20.30 h. El dimarts de 18 h a 20 h. 

• Ramon Casanova i Danés, el Boig de l’Hispano. Lloc: sales del Molí. Inauguració: divendres, 6 
de setembre, a les 19 h. Horari d’obertura: Tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de 
setembre. Divendres de 18.00h a 20.30h. Dissabte de 12.00h a 13.30h i de 18.00 a 20.30h. 
Diumenge de 12.00h a 13.30h. Des del  dissabte 14 i fins el dimarts 17 de setembre de 12.00h a 
13.30h i de 18.00 a 20.30h.  

• Vernacle de Joan Fossas i Gerard Fossas. Lloc: sala Polivalent del Centre Cívic la Confiança. 
Inauguració: divendres a les 20 h Horari d’obertura: de dissabte a diumenge de 12.00h a 13.30h i de 
18.00h a 20.30h . Dilluns de 18 h a 20.30h. 

• Galeria d’artistes de Josep Fossas i Bernadas. Lloc: pinacoteca Coll i Bardolet. L’exposició romandrà 
oberta del 14 de setembre al 20 d’octubre Inauguració: Dissabte 14, a les 13 h. Horari: Divendres  
13, de 17 h a 20 h, dissabte 14, de 11 a 14 h i de 17 a 20 h, diumenge 15 i dilluns 16, de 18 a 
20.30h.  
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• “El Clavetaire, l’ofici del ferro”. Evocació d’una indústria metal·lúrgica desapareguda. Realització: 
Josep Maria Casamira i Raulet i Maria Campos i Alabró. Del dia 13 al 17 de setembre, a local del 
carrer Aurora, cantonada amb plaça de la Dansa. Visible des de l’exterior, aparador cedit per la Sra. 
Pilar Noguera i Urgellès.  

 
CAMPELLES 
3-9 I convivències per a gent gran. Per a més informació: Casal Sant Martí. Tel. 972 727 288 o bé 

csm@spdd.org. 
12-18 II convivències per a gent gran. Per a més informació: Casal Sant Martí. Tel. 972 727 288 o 

bé csm@spdd.org. 
 
Altres Activitats 
• Del 20 d’agost al 16 de setembre, a la sala d’exposicions de l’Ajuntament, exposició: 

BiodiversiTER; la recuperació dels hàbitats riparis al riu Ter. Organització: Ajuntament de 
Campelles.  

 
CAMPRODON  
1 IX Volta amb Btt: Territori d’Isards. Sortida a les 9 h, del pavelló Llandrius de Camprodon. 

Organització: Ski Club Camprodon.  
1 7a Cursa de Coll d’Ares. Cursa de muntanya i transfronterera, de 25 km de recorregut entre 

Camprodon i Prats de molló passant per Coll d’Ares. Servei de dutxes i refrigeri a Prats de Molló. 
Servei de bus de tornada de Prats de Molló a Camprodon. Premis segons categories. Sortida a les 
10 h, de la plaça Santa Maria de Camprodon i arribada a la plaça del Firal de Prats de Molló. 
Inscripcions: el mateix dia 1 de setembre, a partir de les 9 h, a la plaça Santa Maria de 
Camprodon. Organització: Ajuntament de Camprodon, Molló i Prats de Molló – La Presta. 

11 Diada Nacional de Catalunya. A les 17 h, a la plaça de la Vila, balls tradicionals amb Amadeu i 
Cia. 

14 A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: “L’arquitectura funerària a l’Antic 
Egipte”, a càrrec de Josep M. Güell, màster en Egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos.  

 
Altres activitats 
• El dia 23 de setembre, de les 17 a les 19 h, visita guiada: “Les dues viles de Camprodon”. Punt 

de trobada: plaça del Carme. Visita per descobrir les dues viles que conformaven Camprodon durant 
l’edat mitjana. Vine a descobrir-ho i et convidem a un tastet dolç en una pastisseria.  Preu: 8€; 
menors de 12 anys, gratuïta. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès 
Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Per a més informació: CEA 
Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• El trenet turístic funcionarà tots els dies d’agost. Veure programa addicional.  
 
Informacions diverses 
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades del 

nucli antic de la vila. Telecentres: Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 a les 15h. 
Pavelló Llandrius de dilluns a divendres, de les 16 a les 20h. Dissabte de les 15 a les 19h.  

• Piscina municipal: Horari: de 10 a 19 h.  
• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte, 

de 15 a les 19h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí). 
 
GOMBRÈN  
1 Festa Major. A les 10 h, cercavila a càrrec de la Principal de Berga. A les 11 h, a la plaça del 

Roser, parc infantil. A les 13 h, a la plaça del Roser, sardanes a càrrec de la Principal de Berga. A 
les 18 h, a la plaça del Roser, tradicional ballada de la Dansa Gombrenesa orquestrada per la 
cobla la Principal de Berga. A continuació, amb la mateixa cobla, sardanes. A les 19 h, a la plaça 
del Roser, concert – ball de vetlla amb el grup Cafè Trio.  

2 Festa Major. A les 11 h, a la plaça del Roser, jocs per a petits i grans. A les 18 h, a la plaça del 
Roser, ball Cerdà amb la cobla la Principal de Berga. A continuació, ballada de sardanes amb la 
mateixa cobla. A les 20 h, a la plaça Coberta, Mar i Muntanya. 

 
 



... Gombrèn 
Visita guiada i altres activitats 
• “El Comte Arnau, de la història a la llegenda”. Visita guiada al Museu del Comte Arnau de 

Gombrèn, al castell de Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau de 
Sant Joan de les Abadesses. Descobrireu la història d’un dels grans mites de Catalunya. Horari: últim 
diumenge de mes, a les 11 h. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats 
www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. 

• El diumenge 29 de setembre, de les 11 a les 13.30 h,  visita al castell de Mataplana i al Museu 
del Comte Arnau. Punt de trobada: plaça del Roser de Gombrèn. Descoberta del mite del comte 
Arnau tot visitant el museu de Gombrèn, el gorg dels Banyuts i el mateix castell on va viure el 
llegendari comte. Preu (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta 
amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, disponible als establiments d’hostaleria i 
restauració col·laboradors. Amb els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en concepte d’entrada. 
Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

• Divendres 27 de setembre, de les 18.30 a les 20.30 h, la tardor; temps de la brama. Punt de 
trobada: plaça del Roser de Gombrèn. A la tardor els cérvols entren en zel. Tot cercant parella 
deixen la protecció dels boscos i són més fàcils de veure i sentir. Provarem de trobar-los; veniu? 
Preu (inclou entrada): 10€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb 
els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA Alt 
Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

 
LLANARS 
20 Festa Major 2013. A les 19 h, a la sala de festes, venda de samarretes de la Festa Major. Al 

vespre, engalanament de carrers. A les 21 h, al passeig de Mn. Lluís Suriñach, espectacle de foc: 
piromusical i traca d’inici de la Festa Major 2013. A les 22 h, al restaurant l’Escon, sopar del 
jovent. A les 00.30 h, a la sala de festes, disco mòbil.  

21 Festa Major 2013. A les 10 h, visita del jurat a tots els carrers engalanats del poble. Durant tot 
el dia, a la sala d’actes de l’Ajuntament, exposició de documents de l’escola de Llanars i de 
maquetes. I a la cooperativa, exposició de patchwork. A les 11.30 h, a l’església de Sant Esteve, 
celebració de l’eucaristia presidida i que predicarà l’homilia el rector de Llanars, mossèn Josep 
Sala. Ofertori amb veneració als Sants Metges i processó. La Jove Cobla Escola de Blanes 
acompanyarà cantant la missa. A les 12.30 h, al balcó de l’Ajuntament, pregó de Festa Major a 
càrrec de Laura Nogué i Jordi Blanch; la Pubilla i l’Hereu 2012. A les 13 h, a la plaça de l’Om, 
dues sardanes amb la Jove Cobla Escola de Blanes. La segona serà la sardana “Llanars Festiu”. A 
les 16.30 h, a la sala de festes, espectacle d’animació infantil amb Fefe i Cia. A les 16.45 h, a la 
pista poliesportiva, partit de futbol infantil (fins a 12 anys). Inscripcions a l’Ajuntament. A les 
17.30 h, a la sala poliesportiva, partit de futbol: casats contra solters. Inscripcions a 
l’Ajuntament. A les 18 h, a la plaça de l’Om, magnífica audició de sardanes amb la Jove Cobla 
Escola de Blanes. A les 00 h, a la sala de festes, gran ball de nit amb Maracaibo i Patxucos. A 
partir de les 03.00 h, a la sala de festes, disco mòbil. A les 5 h, gran despertada pels carrers de 
Llanars (amb coca i fuet).  

22 Festa Major 2013. A les 12 h, a l’església de Sant Esteve, missa solemne presidida pel rector de 
Llanars, mossèn Josep Sala i cantada amb acompanyament de la cobla Principal de Banyoles. 
Durant tot el dia, a la sala d’actes de l’Ajuntament, exposició de documents de l’escola de Llanars 
i de maquetes. I a la cooperativa, exposició de patchwork. A les 13 h, a la plaça de l’Om, dues 
sardanes amb la cobla Principal de Banyoles. La segona serà la sardana “Llanars festiu”. A les 
16.30 h, a la sala de festes, tallers infantils i inflables gegants. A les 17 h, a la plaça de l’Om, cinc 
sardanes amb la cobla Principal de Banyoles. Tot seguit, a la plaça de l’Om, danses tradicionals 
catalanes amb els Dansaires de l’Om i un esbart convidat. A les 23 h, a la sala de festes, gran 
concert de festa major i ball de nit amb el grup Què Tal. Després del concert, es lliuraran els 
premis de l’engalanament de carrers.  

23 Festa Major 2013. A partir de les 12 h, al camp del Tir, arrossada. A les 16 h, al camp del Tir, 
activitats variades d’entreteniment per a totes les edats, danses col·lectives, etc. A les 19 h, a la 
sala de festes, ball de tarda amb l’Amadeu.  

24 Festa Major 2013. A les 10 h, al camp del Tir, esmorzar (Preu: 3€) i tir al plat. Els tiradors han 
de disposar del corresponent permís. A les 16 h, a la plaça de l’Om, trobada de dones per anar a 
caminar. A les 16 h, a la sala de festes, tradicional campionat de truc. Tot seguit, a la sala de 
festes, ball de fi de festa amb el Duo Jubi i en Simó a la bateria.  

 
LES LLOSSES 
1 Festa Major Sovelles. A les 13 h, missa, vermut i rifa. A les 17 h, ball de tarda. Lloc: veïnat de 

Sovelles. Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de Festes.  
 



...Les Llosses 
8 Festa Major de les Llosses. A les 13 h, missa, vermut i rifa. Lloc: veïnat de les Llosses. 

Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de Festes.  
15 Festa Major de Palmerola. A les 13 h, missa, vermut i rifa. Lloc: veïnat de Palmerola. 

Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de Festes.  
 
MOLLÓ 
1 7a Cursa de Coll d’Ares. Cursa de muntanya i transfronterera, de 25 km de recorregut entre 

Camprodon i Prats de molló passant per Coll d’Ares. Servei de dutxes i refrigeri a Prats de Molló. 
Servei de bus de tornada de Prats de Molló a Camprodon. Premis segons categories. Sortida a les 
10 h, de la plaça Santa Maria de Camprodon. Inscripcions: el mateix dia 1 de setembre, a partir 
de les 9 h, a la plaça Santa Maria de Camprodon. Organització: Ajuntament de Camprodon, Molló 
i Prats de Molló – La Presta. Per a més informació: www.mollo.cat  

7 Fira de la Trumfa de Molló. A les 10 h,a la plaça Major i pels carrers del poble, fira de 
productes artesanals  i venda de la trumfa. A les 10.30 h, a la plaça Major, taller de cuina amb 
trumfa per a la mainada. A les 11.30 h, a la plaça Major, degustació de la trumfa, a càrrec dels 
restaurants del municipi. A les 12 h, a la plaça Major, “El Teu Pes en Trumfes”: aconsegueix els 
mateixos quilos de l’autèntica trumfa de Molló segons el teu pes. Obsequi de la Cooperativa 
Ramadera de Molló. A les 12.30 h, a la plaça del Conflent, actuació castellera amb els Castellers 
de la Vila de Gràcia. A les 17 h, a la plaça Major, IV Campionat local de pelar trumfes.  

 
Altres activitats 
• Del 7 al 29 de setembre, vine a tastar el menú de la trumfa als diferents restaurants del municipi. I 

del 14 al 19 de setembre, gaudeix de la temporada gastronòmica de la trumfa, als restaurants 
de l’Associació de Cuines de la Vall de Camprodon. Per a més informació: www.mollo.cat  

 
PARDINES 
11 Celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Consultar cartells de carrer.  
 
PLANOLES 
11 A les 11 h, celebració de la Diada Nacional de Catalunya.  
21 Al matí, visita de la Consellera d’Educació a l’escola de Planoles. 
 
QUERALBS 
7 Festa Major de Serrat. A les 23.30 h, ball amb el grup Orgue de Gats.  
8 Festa Major de Serrat. A les 12 h, a l’església de Fustanyà, missa solemne. A les 17.30 h, jocs 

de cucanya i xocolatada.  
Vall de Núria 
1 Festivitat de Sant Gil. Presentació del llibre: “L’exili de la verge de Núria” de Manel Castellet.  
Altres activitats 
• Parc lúdic, passejades en poni i sortides a cavall, minigolf, circuït d’orientació i senderisme: consultar 

tarifes i horaris a la web: www.valldenuria.cat. 
 
RIBES DE FRESER 
30/8 A les 18.30 h, al teatre municipal de Ribes, tastet de formatge Idiazabal a càrrec del senyor 

José Maria Ustarroz , President de la DO Idiazabal.  
1 51è Concurs Internacional d’Habilitats amb gos d’atura. Durant al matí i dins el recinte, fira 

d’artesans. A les 10.30 h, inici del concurs. Actuació durant la mitja part del teatre d’Emergència. 
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser i Associació Concurs Gossos d’Atura Vall de Ribes.   

1 Diada del soci. A les 12 h, a l’església, missa. A les 14 h, al Catalunya Park Hotel, dinar. A les 
17 h, a la plaça del Mercat, audició de set tirades. A les 18 h, al teatre municipal, concert a càrrec 
de la Cobla de Ciutat de Girona.  

7 i 8 Festa de la mel: Durant tot el cap de setmana es realitzaran activitats diverses sobre el món de 
les abelles i l'epicultura. Mostra artesana, tallers, activitats i xerrades.. Per a més informació: 
www.ajribesdefreser.cat  

28 Jornades Europees del Patrimoni. Visita cultural guiada. 
Altres Activitats 
• El dissabte 21 de setembre, de les 10.30 a les 13 h, visita guiada: “Les mines de ferro de 

Ventolà” (Ribes de Freser). Punt de trobada: a la plaça de la Constitució de Ventolà. Ja en temps 
dels ibers, però sobretot al S. XVII de les Ferreres de Ventolà s’extreia ferro. Us convidem a fer una 
excursió tot endinsar-nos per aquesta antiga zona minera. Es recomana portar roba còmoda i calçat 
apte per caminar, així com llanterna. Preu: 8€; menors de 12 anys, gratuïta. Visita guiada gratuïta 
amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració adherits. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  



RIPOLL 
1 Durant tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, Ripiganga. Organització: UBR.  
6 A les 21 h, a la terrassa  del restaurant Crocus, Exquisits:festival poètic musical d’estiu. Galtes 

de perdiu d’Andreu Subirats i Diego Burián. Organització: Restaurant Crocus i Associació Orinal.  
7 i 8 Durant tot el dia, a la sala Eudald Graells, Teràlia. III fira de teràpies manuals i energètiques. 

Per a més informació: www.firateralia.com. Organització: Centre Amunay.  
7 i 8 Elecció de les pubilles i hereus de Ripoll 2013. El dia 7 de setembre, a les 20 h, a la plaça de 

la Lira, presentació de les candidates i candidats a pubilla, hereu, hereuet i pubilleta 2013 (les 
votacions es podran fer fins el dia 8 de setembre a l’Oficina de Turisme). El dia 8 de setembre, a 
les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert i a la mitja part, proclamació de la Pubilla i Hereu de 
Ripoll. Organització: CIT. 

10 Actes de la Diada Nacional de Catalunya 2013. A les 17.30 h, a la plaça de la Lira, pintada 
de l’estelada: tallers, animació infantil i berenar. A les 21 h, marxa de les torxes promoguda per 
Òmnium Cultural al Ripolllès. Inici al passeig Ragull i final a la plaça del Monestir. A les 23 h, a la 
plaça de la Lira, revetlla amb els grups: “Rock a la faixa” i “Tietes Queques” i els dj’s Teresa Jordà 
i Jordi Munell (Dj Pollastre).  

11 Actes de la Diada Nacional de Catalunya 2013. Durant el matí, a la plaça de l’Ajuntament, 
esmorzar i audició de sardanes a càrrec de la Cobla Els Rossinyolets i comiat als ripollesos que 
participen a la Via Catalana cap a la independència. A partir de les 20 h, al Monestir de Santa 
Maria de Ripoll, acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, presidit pel molt 
Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. Concert: Música per la 
llibertat, a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i ofrena floral de les entitats i de la vila 
de Ripoll a la tomba del comte Guifré, amb la participació de la Coral Capella Santa Maria i 
l’Associació de Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll. Organització: Ajuntament de Ripoll, Centre 
d’Iniciatives i Turisme, ANC, Òmnium Cultural i entitats de la Vila.  

14 A les 11 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, S. IX-XII La formació de 
Catalunya al Ripollès, per Conxa Peig: L’espai arquitectònic i la seva funció: les portes del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll i Carme Polo: Els valors de la portalada de Ripoll per optar a 
Patrimoni Mundial de la Unesco. Organització: CER.  

15 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Chus de Santa Coloma. Organització: Bar Casal.  
19 A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, projecció: “Los García, 

Catalunya y el futuro de todos”, de Jordi Piqué del Cercle Català de Negocis. Organització: 
Biblioteca i Ajuntament de Ripoll.  

20 A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: 
“Ànima endins”, de Dolors Fábregas. Organització: Biblioteca Lambert Mata. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata.  

20 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició dels treballs dels alumnes de 
l’Escola Municipal d’Art, curs 2012 – 2013. Organització: escola Municipal d’Art.  

21 A la tarda, a l’espai d’art Marià Font, jornada assembleària sobre educació. Organització: 
Associació de veïns Ripoll 60.  

21 Al matí, a l’espai d’art Marià Font, campionat de parxís gegant. Organització: Associació de 
Sords.  

21 A la tarda, a la sala Eudald Graells, concert benèfic. Organització: Coral la Flor de Maig.  
21 A partir de les 19 h, a la plaça de la Lira, caminART. Organització: Col·lectiu Art Pirineus.  
22 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Notes d’Or. Organització: Bar Casal.  
26 A les 10.30 h, caminada per l’envelliment actiu a Ripoll. Recorregut: pla d’Ordina, Font del 

Tòtil i tornada. Marxa oberta a totes les persones sense límit d’edat. Hi haurà esmorzar per a tots 
els participants. Inscripcions: Club Casal dels Avis de Ripoll i Casal de Gent Gran de Ripoll. 
Organització: Consorci de Benestar Social del Ripollès.  

28 Dia Mundial de les persones sordes. (Fesoca). Organització: Bar Casal.  
28 A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, club de lectura a càrrec de 

Quim Viñas i Ramon Alabau. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
28 De les 10.30 a les 13.30 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, cicle: 

“Pensar Catalunya avui. Projeccions de futur”. Ponents: A. Puigverd, M. Guibernau, J. 
Subirats i F. Requejo. Organització: Fundació Congrés de Cultura Catalana.  

28 i 29  A les 11 h, al centre de la Vila, Jornades Europees del Patrimoni a Ripoll. El diumenge 29, 
visita a la Farga amb un recorregut pel poble destacant alguns elements patrimonials relacionats 
amb la forja. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll. 

29 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, Schubertiada: concert d’homentatge a Chikako Taketani, a 
benefici de Càritas. Organització: Amics de la Música de Ripoll.  

29 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Axis Duet. Organització: Bar Casal.  
29 Festa del barri de Sant Miquel de la Roqueta. Sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot. 

Organització: AV barri i Agrupació Sardanista.  
 



... Ripoll 
Exposicions i altres activitats 
• Durant el 22 i 29 de setembre, setmana de la mobilitat sostenible i segura 2013. “Aire net – fes 

el pas”: Xerrades sobre seguretat viària a les escoles, concurs Instagram, caminada saludable i 
caminada de l’Esplai el Gall Xafarder.  

• Fins el dia 16 de setembre, a l’espai Espriu (davant de la Biblioteca) biblioterrassa. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata. 

• Aula de formació d’adults. Ensenyament inicials i bàsics, graduat ESO, proves d’accés a grau 
mitjà. Per a més informació: 972 715 628 o bé a: afa.ripoll@gmail.com 

• Activitats esportives 2013 – 2014: Informació i inscripcions a partir del dia 16 de setembre a la 
piscina municipal. Telèfon: 972 70 23 56. Organització: Ajuntament de Ripoll 

• Tallers d’oficis artesanals i tècniques artístiques. Curs de boter i cuireter, de maquetisme, de 
talla de festa, taller artístic de pintura per adults i per a infants. Informació i inscripcions: 
Ajuntament de Ripoll. Tel. 972 71 41 42. Lloc: Annexos de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

• Anglès i Francès. Curs 2013 -2014. Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Preinscripcions per 
Internet: del 2 al 5 de setembre. Presencial: el 5 de setembre. Informació: EOIR telèfon 972 71 43 
34. http://www.xtec.cat/eoiripoll/ 

• UNED Ripollès. Classes presencials, curs d’accés per a majors de 25 anys i per a majors de 45 
anys. Informació: Escola d’Adults. Tel. 972 71 56 28. 

• Museu itinerant. Peces del fons de l’antic casal de can Budellers exposades als aparadors 
comercials de la Unió de Botiguers de Ripoll. 

• De l’1 al 10 de setembre, a les instal·lacions esportives municipals, Casal de setembre. Per a més 
informació: piscina municipal, telèfon 972 70 23 56. Inscripcions, fins el 23 d’agost. Organització: 
Ajuntament de Ripoll – Esport.  

• Fins el 15 de setembre, exposició: “Di-versions”, d’Anna Pont. Lloc: Sala Abat Senjust.  
• Del 6 al 29 de setembre, exposició: “El món agrari a les terres de parla catalana”. Lloc: Museu 

Etnogràfic de Ripoll. 
• Del 18 al 30 de setembre, exposició de l’Escola Municipal d’Art. Lloc: Sala Abat Senjust.  
• Durant tot el mes, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició de pintures de 

Dolors Fábregas, en horari de la Biblioteca. Organització: Biblioteca Lambert Mata.  
• Tots els diumenges de setembre, a les 11.30 h, visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre 

d’Interpretació per descobrir la història del bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant visita a 
l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats 
www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. Preu: 8€. Durada: 1,5 h.  

• Dimecres 11 de setembre, a les 11 h, On tot va començar... Per construir un nou futur hem de 
conèixer les nostres arrels. Aquesta visita ens permetrà descobrir el Monestir de Ripoll, ànima 
d’aquesta terra, el Centre d’Interpretació, i fer un viatge als nostres orígens per la vila vella. Per a 
més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat 
Tel. 972 70 45 56. Preu: 10€. Durada: 2,5 h.  

• Diumenge 1 i 22 de setembre, de les 12 a les 13.30 h, visita guiada: “El monestir on les pedres 
ens parlen”. Descoberta de l’església de Sant Pere i el monestir de Ripoll, a partir de l’arquitectura i 
els elements esculpits a les seves pedres. La visita acaba amb un aperitiu al CAT Can Guetes. Preu: 
(inclou l’entrada) 8€; de 12 a 8 anys, 1€. Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Ripoll. Organització 
d’una visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 3€ per persona en 
concepte d’entrada. Inclou un aperitiu. Per a més informació: CEA Alt Ter: 972 721 317 – www.alt-
er.org  

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
1 De l’1 fins al dia 7 de setembre, novena al Santíssim Misteri. A les 19.10 h, rés del Rosari i a les 

19.30 h, missa i cant dels goigs.  
6 Festa Major 2013. A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició: Altres silencis de 

la pintora Chikako Taketani. A les 22 h, al teatre Centre, La Nova Trinca. Venda d’entrades 
anticipades a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: 15€. A taquilles del teatre Centre una 
hora abans de l’espectacle, preu: 18€. A les 23.30 h, cercavila pel bateig de les Diabladesses de 
Sant Joan acompanyats dels Àngels Diabòlics i el Mamut Venux de Sant Vicenç dels Horts. A les 
24h, a la plaça Major, Entrevoltes 2013 amb el concert dels grups: Ebri Knight, Oques Grasses, 
Séptimo A i Ressaka Ska. Organització: Jovent Actiu Santjoaní (JAS). Col·laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. A les 24 h, a l’escorxador, III nit de Dj’s. Organització: Protecció Civil 
de Sant Joan de les Abadesses.  

7 Festa Major 2013. A les 8.30 h, al passeig Comte Guifré, Panxus Fortus. Bicicletada de pes per a 
persones de més de 90 quilos. Les persones que pesin menys, cal que portin una motxilla. A les 
8h, es procedirà a pesar els participants. Inscripcions a calçats Nogué. Organització: Grup Bicicleta  



... Sant Joan de les Abadesses 
de Muntanya (GBM). Col·laboració: UE Sant Joan, Comissió de Festes, Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses i Cervesa Minera. De les 10 a 14 h, a l’Ecomuseu del Molí Petit, jornada de portes 
obertes. Entrada gratuïta. Organització: CEA Alt Ter. A les 10 h, al camp municipal d’esports, 
partir de futbol amistós de benjamins. A les 11 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol 
amistós pre-benjamins i partit de futbol amistós alevins. A les 11 h, al Palau de l’Abadia, 
inauguració de la XVII Exposició de Bonsais locals i comarcals. Organització: Bonsai Associació 
Santjoanina. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 12.15 h, al camp de 
futbol municipal d’esports, partit de futbol amistós infantil. A les 14 h, repicament general de 
campanes. A les 15 h, al camp de la Cotolla, tirada social al plat. Organització: Societat de Caça 
Els Pirineus. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 16 h, al camp 
municipal d’esports, partit de futbol de segona catalana: CE Abadessenc – CF Base Roses. A les 
16h, a la plaça de l’Estació, trobada de gegants i recorregut pel poble. A les 18 h, a la plaça Major, 
animació infantil amb l’espectacle Discobaby i escuma. A les 20 h, missa de vigília. A les 21.30 h, 
s’iniciarà el passant de Festa Major a la Fundació Emma, continuarà pels carrers Ramon d’Urg, 
plaça Anselm Clavé, Sant Pol, Comella, Major, plaça Major, Ferrer i Olzina, plaça Abadessa Emma, 
de l’Abadia i claustre del Monestir, on es podran escoltar les tradicionals serenates amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell. Seguidament, i acompanyats de la Cobla, es continuarà el passant pels 
carrers Bisce Soler, Sant Miquel, Abat Isalguer, Tints, Major i plaça Major. Tot seguit, a la plaça 
Major, audició de sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 23.30 h, al pavelló 
municipal, ball amb els grups: Trio Camelot, Los Buhos i Removida. Entrada: 10€ amb consumició.  

8 Festa Major 2013. A les 10 h, a la plaça Major, les autoritats precedides pels gegants i la cobla 
La Flama de Farners, s’encaminaran cap al Monestir per a assistir a l’Ofici Solemne. Durant l’ofici, 
la tenora tocarà un pas del Ball dels Pabordes. A les 10.30 h, 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 podrà ser adorada pels fidels durant tot el dia. (el 
Monestir restarà tancat de les 16 a les 18 h). A les 11.45 h, a la plaça Major, la cobla la Flama de 
Farners interpretarà la sardana d’honor dedicada al Sr. Gerard Costa i Albrich. A les 12.30 h, al 
passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Flama de Farners. A les 16 h, 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’atraçaran a la plaça Major. A les 17 h, a la plaça 
Major, ball dels Pabordes amb la cobla la Flama de Farners. A les 18 h, al passeig Comte Guifré, 
audició de sardanes amb la cobla Lluïsos i la cobla la Flama de Farners. A les 20 h, Solemne Vetlla 
al Santíssim Misteri. Benedicció eucarística i cant dels goigs. A les 21 h, a la plaça Major, II 
Combat de Cant improvisat (corrandes, garrotins, nyacres,...). Inscripcions a l’Oficina de Turisme, 
fins el 7 de setembre. Hi haurà broquetes i entrepans. Organització: CUP de Sant Joan de les 
Abadesses. A les 22.30 h, al pavelló municipal, ball amb Chus de Santa Coloma, Orquestra 
Gramola i Fundació Ibiza. Entrada: 5€.  

9 Festa Major 2013. A les 9 h, al camp de la Cotolla, tirada social al plat. Esmorzar per a tothom. 
Organització: Societat de Caça El Pirineu. A les 11 h, a la Fundació Emma, concert a càrrec de 
Joan Badia acompanyat al piano amb Rosa Maria Viñas. Organització: Fundació Emma. A les 
11.30h, missa de la Mare de Déu i Santa Maria la Blanca. A les 12 h, a l’avinguda de Sant Pol, 
concert de sardanes i música de cobla amb la cobla Montgrins. A les 16.30 h, al pavelló municipal, 
concert de Festa Major, a càrrec de l’orquestra Montgrins. Entrada: 4€. A les 18 h, al passeig 
Comte Guifré, audició de sardanes amb la cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. A les 21.30 h, a 
la plaça Major, ball dels Pabordes amb la cobla Montgrins. Tot seguit, ballaran una sardana. A les 
22.30 h, al pavelló municipal, ball amb Maria Alba i les orquestres Montgrins i Montecarlo. 
Entrada: 5€. A les 5 de la matinada, pels principals carrers de la vila, diana florejada amb els  
grallers de Sant Joan. Tot seguit, també al pavelló, ball del pijama amb l’orquestra Montecarlo. Hi 
haurà xocolatada per a tothom.  

10 Festa Major 2013. A les 10.30 h, missa pels difunts de la parròquia que han mort al llarg de 
l’any. A les 11 h, a la plaça Major, de l’Abadia, avinguda Comte Guifré, plaça de l’Escultor Pujol, 
carrer Ramon d’Urg i plaça Pompeu Fabra, audició de sardanes amb la cobla Vila d’Olesa. A les 
11h, a la Fundació Emma, concert d’acordió a càrrec de Jesús Serrano. Organització: Fundació 
Emma. A les 14 h, a la font del Covilar, dinar popular. Menú: arròs, llangonisseta, postres, pa, vi i 
aigua. Preu: 10€. Hi haurà inflables per als més menuts. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau 
de l’Abadia, fins el dilluns 9 de setembre. A les 17 h, a la font del Covilar, sardanes amb la cobla 
Vila d’Olesa. A les 18 h, davant del camp municipal d’esports, concentració dels participants a la 
bogeria i festa de l’escuma. A les 19 h, al camp municipal d’esport, inici de la bogeria i concurs de 
tirada d’aigua. Després de la bogeria, a la plaça Major, sardana llarga amb la cobla Vila d’Olesa. A 
les 21.30 h, al pont Vell, focs d’artificials. Seguidament, a la plaça Anselm Clavé, concert de 
música tradicional del Ripollès amb Randallaires.  

 



... Sant Joan de les Abadesses 
11 Festa Major 2013. A les 11 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol de veterans. A les 12 

h, al claustre del Monestir, ofrena floral a la corona del Comte Guifré, fundador del Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses i de la dinastia nacional catalana. A les 17 h, a la plaça Major, ballet 
amb el cos de dansa de l’Esbart Sant Cugat.  

15 A partir de les 8.30 h, al passeig Comte Guifré, XIV Cursa d’Alta Muntanya Taga 2040 Evo. 
Campionat de Catalunya de curses de muntanya. Campionat de Catalunya junior i Sub-23. 
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

15 A partir de les 9 h, a l’absis del Monestir, V Cursa de Muntanya Infantil de les Tres Creus. 
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

21 Festa mexicana El Grito. A partir de les 10 h, a la plaça Major, parades artesanes de productes 
mexicans A les 10.30 h, al camp municipal d’esports, partit amistós de futbol entre mexicans i 
santjoanins. A les 11 h, a la plaça Major, gimcana infantil. A les 12.30h, a l’auditori Jaume Nunó, 
conferència: Manuel M. Ponce. Vida y música, a càrrec del músic Luís Castañón. Intervindran el Sr. 
Albert Torras, Vicepresident de l’Associació Cultural Mexicano Catalana MEXCAT i la Sra. 
Montserrat Tallant, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 16 h, 
a la plaça Major, trencament de pinyates. A les 16.45 h, quartet Kyila. A les 17.30 h, cabaret 
mexicà a càrrec de México Baila. A les 19 h, Grito de Independencia, a càrrec de la Sra. Norma 
Ang, Cònsol Encarregada del Consolat de Mèxic a Barcelona. Seguidament, Himne Nacional de 
Mèxic, amb l’acompanyament de la coral del Casal Jaume Nunó i la sardana: Un santjoaní a Mèxic 
del Sr. Ramon Oliveras. A les 19.30 h, Mariachi Imperial Elegancia Mexicana i ballet Méxicano 
Baila. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Consolat General de Mèxic a Barcelona i Consell Comarcal 
del Ripollès.  

22 A les 10 h, al Parc de l’Estació, bicicleta popular per la via verda i carbó. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

28 Donació de sang. Organització: Donants de sang.  
29 Caminada popular per l’envelliment actiu de l’Associació El Ripollès.Cor. Lloc i hora a 

concretar. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
 
Exposicions i altres activitats: 
• XVII Exposició de Bonsais locals i comarcals. Inauguració: dissabte 7 de setembre, a les 11 h. 

Horari: del 7 al 9 de setembre, de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h. Lloc: segona planta del 
Palau de l’Abadia. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

• Exposició Altres Silencis de la pintora Chikako Taketani. Inauguració: divendres 6 de setembre, a les 
19 h. Horari: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Lloc: Espai d’Art l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

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

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

• Tots els dissabtes, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i al 
Palau de l’Abadia. Visitareu un dels monuments més importants del romànic català i l’encisador 
claustre de l’antiga residència dels abats. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats 
www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. Punt de trobada: Palau de 
l’Abadia – Oficina de Turisme.  

• Tots els dissabtes de setembre, de les 18 a les 19 h, visita guiada “al Molí Petit, el Molí de les 
Abadesses”. Visita a l’antic molí del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels 
molins hidràulics. A través d’un audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics 
moliners i el funcionament i totes les parts del molí fariner. Preu: 6€; menors de 12 anys, gratuït. 
Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de 
la campanya “El Ripollès Convida!”, disponible els establiments d’hostaleria i restauració adherits. 
Amb els tiquets només es pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA 
Alt Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Tots els dissabtes de setembre, de les 17 a les 18 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de 
les Abadesses. Visita guiada al Monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica 
singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Reviurem els 1.000 anys d’història del Monestir, 
amb el seu claustre gòtic. Preu (inclou entrada): 7€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria 
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per 
a més informació: CEA Alt Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  



...Sant Joan de les Abadesses 
• Tots els dissabtes de setembre, de les 17 a les 19 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de 

les Abadesses + el Molí Petit, el Molí de les Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan, 
amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. 
Després es visita l’antic molí fariner del monestir, on s’explica com era la vida dels antics moliners i 
el funcionament del molí. Preu (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada 
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria 
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 3€ per persona, en concepte d’entrada. Per 
a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

• Dilluns 23 de setembre, de les 11 a les 13 h, taller: Rastrejant el bosc. Lloc: Ecomuseu el Molí 
Petit de Sant Joan de les Abadesses. El bosc és ple d’animals i alguns són difícils de veure. Si ens hi 
fixem bé, podem trobar algunes de les pistes que deixen. Aprendrem a identificar-los i ens farem el 
nostre rastre. Preu: 8€; menors de 12 anys: 4€. Amb el tiquet del Ripollès Convida; adults: 4€ i 
menors de 12 anys: 2€. Taller amb descompte amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, 
disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 4€ 
adults i 2€ per nens menors de 12 anys. Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – 
www.alt-ter.org.  

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
30/8 Festa Major 2013. A les 17.30 h, des de l’església vella, repicament de campanes amb l’Hereu i 

la Pubilla 2012. A les 18 h, a la plaça de la Generalitat, animació infantil amb DiscoBaby. A les 20 
h, pels carrers del poble, batukada amb Trik Trak Tabalers. A l’acabar, a la plaça de la 
Generalitat, traca. A les 21.30 h, XVI Sopar de Jovent. Preu: 12€. Cal recollir el tiquet abans del 
dijous 29 d’agost, a Can Baral·la. (Per als menors de 18 anys, hi haurà una taula amb begudes 
no alcohòliques). A les 00 h, pavelló municipal, concert amb en Miquel del Roig i Disco Mix.  

31/8 Festa Major 2013. A les 8.30 h, VI Caminada Popular. Durada aproximada: 3,5 h. Punt de 
trobada i sortida: plaça de la Generalitat. Hi haurà refrigeri per als participants. A les 15 h, a la 
plaça de la Generalitat, campionat popular de botifarra. A les 16 h, a la plaça d’Estabanell, 
exhibició de tallada de troncs. A les 18 h, al pati de les escoles, bàsquet 3x3 mixt (inscripcions al 
mateix lloc). A les 18 h, a la plaça Estabanell, sardanes amb la cobla Escola Santa Maria de 
Blanes. A les 22.30 h, al pavelló, concert i ball de Festa Major amb l’orquestra Terranova. A la 
mitja part, elecció de la Pubilla i l’Hereu 2013. Seguidament, nit golfa.  

1 Festa Major 2013. A les 12h, a l’església parroquial Nou Temple, ofici solemne amb la cobla 
Genisenca. Seguidament, a la plaça de la Generalitat, tres sardanes. A les 17.30 h, a la plaça de 
la Generalitat, sardanes amb la cobla Genisenca. A les 19 h, al pavelló municipal, tastet de 
Góspel. A les 23 h, al Molí, la companyia Rafato ens presentaran l’obra: “El Florido Pensil”.  

2 Festa Major 2013. De les 10 a les 14 h, al pati de les escoles, parc infantil. A les 14 h, al 
pavelló municipal, dinar popular. Seguidament, jocs de cucanya per a totes les edats, ball i 
gresca amb Amadeu & Cia. En acabar, ball de la Maniera i festa de l’escuma. A les 21 h, al pati de 
les escoles, castell de focs d’artifici a càrrec de Pirotècnia Igual. (Els actes a l’aire lliure, en cas de 
mal temps es faran al casal del poble El Molí o al pavelló municipal). (La Comissió de Festes es 
reserva el dret de modificar o alterar el programa d’actes en cas que sigui necessari).  

 
Exposició 
• A la sala polivalent (antiga guardaria), exposició de pintures: “Paisatges de Sant Pau” de Josep 

Prat i Frigolé. Horari: Dissabte 30 d’agost, de les 11 a les 13 h i de les 16 a les 20 h. Diumenge 1 de 
setembre, de les 11 a les 13 h i de les 17 a les 20 h.  

 
 
SETCASES 
4 A les 12 h, en francès, visita guiada a Setcases: País d’Art i d’Història Transfronterer. No 

gratuïta.  
11 A les 12 h, en català, visita guiada a Setcases: País d’Art i d’Història Transfronterer. No 

gratuïta. 
14 I edició BTT a Setcases. 
18 A les 12 h, en francès, visita guiada a Setcases: País d’Art i d’Història Transfronterer. No 

gratuïta. 
21 Memorial a Xavi Tondo i XXI Festa del Bolet.  
22 XXI Festa de Bolet.  
24 A les 12 h, en català, visita guiada a Setcases: País d’Art i d’Història Transfronterer. No 

gratuïta. 
29 Cursa de la Marrana.  
27 Des del dia 27 d’agost fins a l’1 de setembre, Festa Major de Setcases.  
 



TOSES 
7 A les 19 h, a l’església de la Mare de Déu del Carme de Nevà, concert de Romànic en Viu: grup 

de cambra de l’Orquestra Cadí. Organització: Ajuntament de Toses.  
29 A les 17.30 h, al Museu dels Pastors de Fornells de la Muntanya, concert de Romànic en Viu: 

Vinil Acústic. Organització: Ajuntament de Toses.  
 
Visites  
• A l’església de Sant Víctor de Dòrria. Per contractar l’accés i una visita guiada adreceu-vos al 

número de telèfon 669 40 63 81. Miquel Sitjar de Ruris Amatores (Guia oficial de la Generalitat, 
núm. 2662) Preu de la visita: 5€. Es recomana fer reserves amb antelació. Durant el mes d’agost i 
setembre, hi haurà un horari fix de visites: dimarts i dijous de les 17 a les 19 h. Organització: 
Ajuntament de Toses.  

• A l’església de Sant Cristòfol de Toses. Per contractar l’accés i una visita guiada adreceu-vos al 
número de telèfon 669 40 63 81 a Miquel Sitjar. de Ruris Amatores (Guia oficial de la Generalitat, 
núm. 2662) Preu de la visita: 5€. Es recomana fer reserves amb antelació. Durant el mes d’agost, hi 
haurà un horari fix de visites: dilluns i dimecres de les 12 a les 14 h. Organització: Ajuntament de 
Toses.  

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
1 En Plafalgars i la seva colla a la trobada gegantera de Sant Hipòlit de Voltregà. Organització: 

Grup de Caramelles de Vallfogona. 
7 A les 18 h, a la sala Polivalent (places limitades), teatre: “A l’armari i al llit al primer crit”, a 

càrrec del grup de teatre local Milany. Preu: 3€. Organització: Grup de teatre Milany.  
14 A la tarda, en Plafalgars convidat a la trobada gegantera de la Festa Major de Campdevànol. 

Organització: Gegants, Timbalers i Grallers del Gegant Plafalgars.  
15 XXVIII Homenatge a la Gent Gran. A les 13 h, celebració de la missa a l’església de la Salut. 

A les 14 h, al local polivalent, dinar. En acabar, tastet del taller de riure. Organització: Associació 
de Gent Gran de Vallfogona i Ajuntament  

21 A les 18 h, en record de Margarita Darrer: Música i tonades de tradició oral. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  

28 Jornades Europees del Patrimoni. El passat prehistòric a Vallfogona de Ripollès: presentació 
del jaciment arqueològic de la Feixa de la Ceba, primer poblat prehistòric descobert al municipi. A 
partir de les 9 h, concurs de pintura ràpida. Exposició gràfica dels materials arqueològics 
recuperats i explicació a partir dels mateixos de la manera de viure dels habitants més antics del 
municipi coneguts fins l’actualitat, a càrrec dels experts del Departament d’Arqueologia de la UAB 
i de l’Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. Organització: Regidoria de Patrimoni 
Cultural de l’Ajuntament.  

28 A les 19 h, al local polivalent, homenatge a Espriu: “En el nostre somni, sí”, a càrrec del grup 
Salom. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. Col·laboració: Museu Etnogràfic de 
Ripoll. 

29 Transcanes: Caminada de Riudaura a Vallfogona, dins de la setmana de la mobilitat sostenible i 
segura. Sortida a les 8 h de Riudaura (plaça del Gambeto) i tornada amb la Teisa de les 12.30 h. 
Organització: Ajuntament de Riudaura i Ajuntament de Vallfogona.  

 
Altres activitats 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 16h, al local polivalent. 
 
VILALLONGA DE TER 
9 Festa Major de la Roca. A les 12 h, missa. A les 14 h, arrossada popular. Tot seguit, a la plaça 

de la Roca, ball amb el trio “Què Tal”. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter i veïns de la 
Roca.  

 
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. 

 
 
 


