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A les 18h, a la Plaça Anselm Clavé, els armats faran entrega del pendó a les autoritats. Organització:
Amics de la processó de Campdevànol.
A les 2h, sortida del pavelló municipal. Processó dels Sants Misteris amb passos vivents.
Organització: Amics de la processó de Campdevànol.
A les 20h, Vetlla Pasqual. al final de la vetlla Cantada de caramelles. Organització: Catequesi de la
Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol.
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De l’1 al 8 d’agost, col·lectiva 2015. Pirineu Aragonès i Alto Gallego. Organització: G. Extra.
Campdevànol – Excursionisme.
A les 22.30 h, a la plaça de la Dansa, Monòleg a la fresca: “Tinc un amic que ..” amb en Peyu.
A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Toni Sharazan. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.
A les 22.30 h, a la plaça de la Dansa, nit de Gospel amb “Tastet de gospel” (concursant al programa
de TV3 “Oh happy day”).
A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Josep Teclats i veu. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.
A les 22.30 h, a la plaça de la Dansa, cinema amb la projecció de la pel·lícula “Orígens”.
A les 17.30 h a la sala Diagonal, ball amb Enric el Solista. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització:
Associació de Balladors de la sala Diagonal
A les 22.30h a la plaça de la Dansa, Monòleg a la fresca amb el grup d’improvisació “Impro
Acatomba”
A les 17.30 h a la sala Diagonal, Ball amb Carles Xandri. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organitza:
Associació de Balladors de la sala Diagonal.
FESTA DEL BARRI DE L’ESTACIÓ. Organitza: Associació de Veïns del Barri de l’Estació. Audició de
sardanes. Organitza: GEC- secció Sardanista de Campdevànol.
A les 17.30 h a la sala Diagonal, ball amb David de Vic. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització:
Associació de Balladors de la sala Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
CAMPELLES
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Cicle de teatre d’alçada, Campelles Emociona. A les 22 h, al teatre de la Vila, “De Pe a Pa” amb Pepa
Plana. Preu d’entrada 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament de
Campelles i Oficina de Turisme de Ribes, Ripoll i Campdevànol, a partir del 20 de juliol.
XI caminada popular. Ruta 1: Campelles – pla de Prats (sortida a les 9 h de l’Ajuntament). Ruta 2:
Campelles – la Cubil – pla de Prats (sortida a les 8h de l’Ajuntament). Inscripcions fins el dia 7 d’agost,
a l’Ajuntament de Campelles. Preu: adults 7€; menors fins a 8 anys 3€.
Cicle de teatre d’alçada, Campelles Emociona. A les 22 h, al teatre de la Vila, “Acorar” amb Toni
Gomila. Preu d’entrada 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament
de Campelles i Oficina de Turisme de Ribes, Ripoll i Campdevànol, a partir del 20 de juliol.
Cicle de teatre d’alçada, Campelles Emociona. A les 22 h, al teatre de la Vila, “Nombres de Mujer”
amb “El Sueco”. Preu d’entrada 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades anticipades a
l’Ajuntament de Campelles i Oficina de Turisme de Ribes, Ripoll i Campdevànol, a partir del 20 de
juliol.
Festa Major El Baell. A les 11h Partit de futbol al camp de Ribes solters contra casats. A les 18.30h
Inauguració de l’exposició permanent a l’hotel Terralta de part de la flora i bolets propis del Baell a
càrrec de Neus Codina i Lluís Sala. A les 22h Quinto de pagès.
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Festa Major El Baell. A les 9h Caminada popular a Barricó amb en Josep de Cal Villego. A mig camí hi
haurà coca i secallona per a tothom. A les 16.30h XXIè Campionat de botifarra. A les 21.30h Pa amb
tomàquet amenitzat amb la música de Josep Teclats i veu. Traca de festa major. Tot el dia fira de
ceràmica junt amb la 1ª fira artesana i comercial del Baell
Cicle de teatre d’alçada, Campelles Emociona. A les 22 h, al teatre de la Vila, “GGP Gestos, Ganyotes
i Posturetes” amb Vol Ras. Preu d’entrada 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades
anticipades a l’Ajuntament de Campelles i Oficina de Turisme de Ribes, Ripoll i Campdevànol, a partir
del 20 de juliol.
Festa Major El Baell. A les 11h Baell-Balla amb les coreografies funky de l’Eva Jiménez . a les 17h
Jocs de cucanya. A les 18h Animació infantil amb l’espectacle ‘’Sóc un pallasso’’ de Claret Clown.
Tot seguit, xocolatada popular. A les 22h En Claret Clown amb el seu espectacle per adults:
‘’Paraula d’humor’’.
Festa Major El Baell. A les 12h Ofici solemne i benedicció del terme al Serrat de la Moixera, on es
repartirà l’oferta. A continuació, vermut popular i cantada de l’hora dels adéus.
Cicle de teatre d’alçada, Campelles Emociona. A les 22 h, al teatre de la Vila, “Lo Mejor de Pepe
Rubianes” amb Ferran Terraza. Preu d’entrada 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d’entrades
anticipades a l’Ajuntament de Campelles i Oficina de Turisme de Ribes, Ripoll i Campdevànol, a partir
del 20 de juliol.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Curs d’iniciació de ganxet i trapillo per a nens i adults. Aquest curs tindrà lloc tots els dijous,
divendres i dissabte del mes d’agost, de les 17 a les 19 h, a les antigues escoles. El preu del curs és de
15 €. Les inscripcions es poden realitzar a l’Ajuntament.
CAMPRODON

1
1
1
2
2
3
5
5
5
6
6
6

Festa Major de Rocabruna. A les 12 h, a l’església, missa. Tot seguit, concert a càrrec de la “Criatura
verda”. Després , aperitiu popular.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada “astronomia”, a càrrec de Juan José Merción
Blanch. Organització: ADVAC.
XV Gran Premi Golf Camprodon “Trofeu Imperia”. Organització: Club Golf Camprodon.
Durant tot el dia, a la plaça de Santa Maria, Fira del dibuix i l’artesania.
Festa Major de Rocabruna. Al vespre, sopar de veïns i tot seguit, ball.
A les 20 h, al casal camprodoní, en Quim Masferrer us proposarà un repte a tots: “ReSIclar!,
Camprodon, el repte”.
A les 11 h, a la piscina municipal, XXIV Cursa de natació. Inscripcions; als socorristes de la piscina.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: “Un atles genètic dels cognoms catalans” a
càrrec de Jaume Bertranpetit, professor de biologia de la Universitat Pompeu Fabra.
Lligueta dels dimecres. Organització: Club Golf Camprodon.
Dijous de la Mainada. A les 17.30 h, a la plaça del Carme, taller de bombolles i espectacle de la
senyora Bombolles.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “La retirada de la Vall de Camprodon” a càrrec
de Lluís Bassaganya. Centre d’Estudis la Retirada.
Campionat Vila de Camprodon. Organització: Club Golf Camprodon.
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VII Macrofesta Infantil. A partir de les 11 h, a la piscina municipal, inflables i entrega de les medalles
de la cursa de natació.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: “Vulcanologia: els mons dels volcans”, a
càrrec de l’espeleòleg Ernest Samper.
Excursió GMVC a favor de l’Oncolliga Vall de Camprodon. Sortida a les 8 h, des de la zona
enjardinada de l’altre costat del pont. Preu: 5€. Recorregut: Carrer València, Can Pascal, Font de Sant
Patllari, Camí de Font Rubí, collada de Rials, càmping els solans, Can Moi, central de Salelles, Font de
Llandrius, Can Pascal, Pont de Camprodon. Llargada 7,5 km. Temps previst 3 hores.
VI Open tennis taula Camprodon. A partir de les 10 h, al pavelló Llandrius.
XV Trofeu Narcís de Prat. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon : “L’estiueig a Camprodon a càrrec del PAHT.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: “Salud mental: el alcoholismo y otras
adiciones”, a càrrec del psiquiatra Luis Pareja. Organització: Càritas de la Vall de Camprodon.
A les 20 h, al Monestir de Sant Pere, XXX Festival de Música Isaac Albéniz: concert d’Albéniz a París.
Comerç Nit, als establiments de Camprodon. Organització: ACiTVC.
A les 23.30 h, al pavelló vell, concert de “In Crescendo”. Organització: ACiTVC
Excursió GMVC: coma Mitjana i coma de Bacivers. Sortida a les 7 h, de l’estació d’autobusos. Cal
portar cotxe particular i el dinar. Distància: 16,6 km. Desnivell de pujada i de baixada: 1.235 m.
Temps: 7.30 h. Dificultat: difícil per la llargada i pel desnivell de pujada. Descobrirem dos velles
glaceres: la de coma Mitjana i la de Bacivers, entre la vall de Mentet i la de Carança.
II Open Popular Tennis Taula Camprodon. A partir de les 10 h, al pavelló de Llandrius.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència a càrrec de Santi Sabaté, professor
d’ecologia de la UB i investigador sènior del CREAF.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: “una història de la història. Teoria de jocs i
gestió de la complexitat” a càrrec de Joaquim Coch, mediador i advocat.
IV Cargolada. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18.30 h, a la plaça Doctor Robert, sardanes amb la Principal de la Bisbal. Organització: Societat
Casal Camprodoní.
A les 22 h, al casal Camprodoní, concert de la Principal de la Bisbal. Organització: Societat Casal
Camprodoní.
Lligueta dels dimecres. Organització: Club Golf Camprodon.
XIX Cursa popular. A les 19 h, sortida de la zona verda del pont romànic. Inscripcions una setmana
abans a l’Oficina de Turisme. Organització: Ski Club Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: “Negociació col·laborativa i mediació. El
preu del conflicte i el valor de la pau” a càrrec de Joaquim Coch, mediador i advocat.
A les 11 h, visita guiada en català per Beget: “L’església de Sant Cristòfol”, a càrrec de PAHT.
A les 11 h, visita guiada en Francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon”, a càrrec del PAHT.
Dijous de la mainada: A les 17.30 h, xeringada i Festa de l’escuma, a la plaça Santa Maria.
A les 19h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “Les muntanyes de la Vall”, a càrrec de Joan Vila
Simón.
Excursió GMVC: Pujada nocturna a Sant Antoni. Sortida a les 20 h, de l’estació d’autobusos. Cal
portar llum i el sopar. Pujada pel camí directe i tornada per la pista. Bones vistes de la vall
il·luminada.
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A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “LEAN Startup. La metodologia que es fa servir
per muntar un negoci”, a càrrec de Xavi Martín, soci de l’empresa Ilimit amb seu a Terrassa.
A les 22 h, a la plaça Santa Maria, Músics sense solfa.
XXI Campionat de matrimonis. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 h, a la plaça de la Vila, sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa.
De les 17 h a les 21 h, a l’escola Doctor Robert, donació de sang.
A les 17.30 h, al camp de futbol de Camprodon, VIII Trofeu Vila de Camprodon: UE Camprodon – CF
Sant Jaume de Llierca.
A les 20 h, al Monestir de Sant Pere, XXX Festival de Música Isaac Albéniz: concert de la Suite Iberia i
entrega de la medalla Albéniz.
Dia de la bandereta a favor de la Creu Roja de la Vall de Camprodon.
Excursió GMVC: Travessa a Núria. Sortida a 2/4 de 7 de l’estació d’autobusos. Distància 13,5 km.
Desnivell de pujada : 890 m. Desnivell de baixada: 1027 m. Temps: 5h. Dificultat: moderada. Cal
inscripció a Esports Vivac. Excursió clàssica des d’Ulldeter a Núria, pel coll de la Marrana, Tirapits, el
Pic de la Vaca, el Coll de 9 Creus,… tots els tòpics en una sortida.
A les 20 h, al Monestir de Sant Pere, XXX Festival de Música Isaac Albéniz: concert de guitarra
“Catalunya, cor de la guitarra espanyola”.
A les 22 h, al Prat, sardanes amb la Cobla Tres Vents.
A partir de les 16 h, al cinema Casal Camprodoní, II Marató de Cinema: “Cincuenta sombras de Grey”
i “Perdiendo el Norte”.
Lligueta dels dimecres. Organització: Club Golf Camprodon.
De les 11 a les 13 h, emissió del programa de ràdio Km 0 de la Xarxa de Comunicació Local en directe
des de la piscina municipal (en cas de pluja a la plaça Santa Maria). I de les 18 a les 20 h, programa en
directe de la TV de la Xarxa de Comunicació Local, des de la zona enjardinada del pont.
A les 11 h, visita guiada en Francès per Beget: “L’església de Sant Cristòfol”, a càrrec del PAHT.
Dijous de la mainada. A les 17.30 h, jocs gegants i taller de globusflèxia.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrada: “Dones genials del segle XX”. Organització:
ADVAC.
A les 20 h, al Monestir de Sant Pere, XXX Festival de Música Isaac Albéniz: concert “Les Quatre
Estacions de Vivaldi” a càrrec de l’Orquestra de cambra de l’Empordà.
Festa Major de Freixenet. A la mitjanit, ball, rifa i ball de la Maniera, a la carpa del Guillot.
Festa Major de Freixenet. A les 9 h, tir al plat i gimcana de tractors, vaca caganera i paradetes, al
serrat de Can Bola. A les 16 h, Campionat de Truc, al serrat del Guillot.
Excursió GMVC: Vallter – Carançà - Coll del Pal - Refugi Alemanys - Vallter. Sortida a les 7 h, de
l’estació d’autobusos. Cal portar cotxe particular que deixarem a Vallter. Distància: 27 km. Desnivell
de pujada: 1.829 m. Temps: 12 h. Dificultat: Difícil per la llargada i pel desnivell de pujada. Cal
inscripció a Esports Vivac per reservar lloc per dormir al refugi.
XXI Pablo Durán pares i fills. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 h, a la plaça de la Vila, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí.
Excursió GMVC: Vallter – Carançà - Coll del Pal- Refugi Alemanys –Vallter. Sortida a les 7 h. de
l’estació d’autobusos. Cal portar cotxe particular que deixarem a Vallter. Distància: 27 km. Desnivell
de pujada: 1.829 m. Temps: 12 h. Dificultat: Difícil per la llargada i pel desnivell de pujada. Cal
inscripció a Esports Vivac per reservar lloc per dormir al refugi.
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Festa Major de Freixenet. A les 14 h, arrossada popular. Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme, fins
el dia 20 d’agost. Tot seguit, animació per petits i grans, al serrat del Guillot.
Futbol: UE Camprodon- UE Vic Riuprimer, al camp de futbol de Camprodon. Tot seguit, presentació
de la plantilla temporada 2015-2016.
Paradetes al carrer València.
Paradetes al carrer València
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència: "El viatge de la New Horizons. De la Terra a
Plutó" a càrrec de Josep Masdemont, cap del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Lligueta dels dimecres. Organització: Club Golf Camprodon.
Dijous de la mainada. A les 17.30 h, taller de xapes, imants i maquillatge.
Excursió GMVC: Vallter - Coma de l’Infern. Sortida a les 7 h. de l’estació d’autobusos. Cal portar
cotxe particular i el dinar. Distància: 15 km. Desnivell de pujada: 1294 m. Temps 7:30 h. Dificultat:
Difícil per la llargada, pel desnivell i pel camí sobre rocs. Excursió per descobrir la soledat del Pic de
l’Infern des de la seva coma, un lloc sense cap vegetal.
XXI Trofeu IATI Seguros grupo Calzado & Desvalls. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 h, al Prat, sardanes amb la cobla Manresa.
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VISITES GUIADES:
•

Dimecres 5, 12 i 19, de les 17 a les 19 h, davant de l’església del Carme, visita: “Les dues viles de
Camprodon”. Recorregut pel casc antic de Camprodon en el què coneixerem la seva història, des dels
seus orígens fins a l’arribada dels primers estiuejants. També descobrirem el patrimoni arquitectònic
medieval i modernista de la vila. Preu: 8€/adult i 2€/nens de 8 a 12 anys. Cal fer reserva: telèfon 972
72 13 17 / 686 11 33 44 – info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter. www.alt-ter.org

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.
• Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí).
• Del 24 de juliol al 13 de setembre, trenet Turístic de la Vall de Camprodon.
• Del 15 al 30 d’agost, exposició de les pintures del camprodoní Xavi Solà, a la sala de les columnes del
Casal Camprodoní. Dijous 15 d’agost, a les 20 h, inauguració de l’exposició.
• Del 17 al 30 d’agost, exposició de pintura de Maria Carme Claparols i Joan Claparols, a la sala
Germans Vila Riera.
• Del 14 al 17 d’agost, III Campus de cultura popular Peret Blanch, a Beget.
• XXXV Torneig de futbol sala, del 3 al 21 d’agost, al pavelló Llandrius.
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Esquitxa't els dimecres d'agost a la piscina. Taller de tatuatges de henna, d'11 a 13h.
Esquitxa't els dimecres d'agost a la piscina. Taller de trenes de fils de colors, d'11 a 13h.
Festa del Cavall del comte Arnau. Per a més informació: consulteu el cartell de carrer.
Esquitxa't els dimecres d'agost a la piscina. Slackline i jocs aquàtics, d'11 a 13h.

ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Tots els diumenges d’agost, a les 11 h, a la plaça del Roser, visita guiada: “l’enigma del castell del
comte Arnau”. Iniciem la visita al museu del comte Arnau de Gombrèn i, posteriorment, anem al
castell de Mataplana. En el guiatge ens deixarem encisar per la història, els mites i les llegendes d’un
dels personatges més coneguts del castell: el comte Arnau. Preu: 10€; de 5 a 12 anys: 4€. Tel:
972721317/686113344 – info@alt-ter.org Organització: Alt Ter i Terra de Comtes i Abats.
Del 5 al 19 d'agost. Servei de biblioteca viatgera a la piscina. Vine a llegir contes, còmics i revistes!
cedits per la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.
LLANARS

1
7

8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23

A les 17 h, al camp del Toro, espectacle infantil a càrrec de “Alça Manela”. A les 22 h, a la plaça de
l’Om, I Trobada d’Acordions Diatònics.
XVI Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 22 h, a la sala del Ball, concert de Pau Vallvé i
Joan Colomo. Informació i venda d’entrades: Oficina de Turisme de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i Ajuntament.
A les 19 h, a la sala de Ball, monòleg – teatre: Com nos tornem de Gisela Figueres.
A les 12 h, a la piscina municipal, xeringada i escuma.
A la sala de Ball, tennis taula. De les 17 a les 19 h, sessió dirigida per professors. De les 19 a les 20 h,
lliure per practicar.
De les 17 a les 20 h, a la sala de ball, tennis taula lliure per practicar.
De les 17 a les 20 h, al camp del Toro, activitats poliesportives per a nens/es de 8 a 12 anys.
Sardanes amb la cobla Ripollès i a la tarda, a la sala de Ball, donació de sang.
XVI Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, a la sala de Ball, concert amb la Beth.
A les 16 h, al camp del Toro, farcell de jocs amb Fefe i Cia i inflables.
A la sala de Ball, tennis taula. De les 17 a les 19 h, sessió dirigida per professors. De les 19 a les 20 h,
lliure per practicar.
De les 17 a les 20 h, a la sala de ball, tennis taula lliure per practicar.
De les 17 a les 20 h, al camp del Toro, jocs esportius per a nens/es de 6 a 10 anys.
A les 22 h, espectacle musical: “L’hora dels hits” ofert per La Nota Teatre.
A les 18 h, a la plaça de l’Om, danses Nova Zelanda.
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De l’1 al 9 d’agost, torneig de futbol sala. El diumenge, 9 d’agost es jugarà la final del torneig.
LES LLOSSES
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A les 19 h, a la plaça de Matamala, V Trobada d'acordionistes, concert d’acordió cromàtic i diatònic.
A les 22h, a la rectoria de Les Llosses, Observant l'Univers.
Festa Major de Santa Mª de Matamala. A les 23.30h, nit del jovent amb el conjunt SUIT-UP + Dj.
Festa Major de Santa Mª de Matamala. A les 13h, missa solemne. Rifa i vermut per tothom. A les
18.30 h, ball de tarda amb “Carles Xandri”. A les 23.30 h, ball de gala amb el “Duet de Franc”.
Festa Major de Santa Mª de Matamala. A les 13h, missa dominical. A les 16 h, festival de la mainada
amb inflables, festa de l’escuma i xocolatada, a les 21h sopar popular.
Festa Major de Santa Mª de Matamala. A les 17h, tradicional partit de futbol a Matamala i a les 19h
Concurs de truites d'ou i berenar de cloenda per als assistents.
Festa Major de Sant Esteve de Vallespirans. A les 23 h, ball de festa major amb Francesc Music, al
“Restaurant el Cremat”.
Festa Major de Sant Esteve de Vallespirans. A les 9 h, campionat comarcal de tir al plat, al Maideu.
A les 13 h, missa solemne. Rifa i vermut per a tothom.
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MOLLÓ
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Festa Major d’Espinavell. A la plaça dels Estudis, inflables. A la tarda, sardanes amb la Principal
d’Olot. A la nit, espectacle amb Carles Xandri i disco.
Festa Major d’Espinavell. A les 17.30 h, jocs de cucanya.
A les 17 h, festa de la mainada amb FEFE i CIA.
Festa Major a Fabert. A la tarda, ball.
A les 22 h, festa dels carrers de baix, Mongetada (sopar a base de mongetes i botifarra) i ball amb
Enric el vocalista.
A les 22 h, a la plaça Major, havaneres amb els Norai.

6
7
8
14
21

INFORMACIONS DIVERSES:
•

Piscina municipal. La piscina municipal de Molló està oberta, de dimarts a diumenge, de les 11 a les
19 h. Entrades individuals i abonaments de temporada. Més informació al web: www.mollo.cat
OGASSA

7
8

Festa de la Germandat: A les 20 h, Repicament de Campanes. A les 22 h, Quina a favor de la Colla
Gegantera.
Festa de la Germandat: A les 10 h, Jornada de portes obertes al Museu fins a les 14 h. A les 11 h,
Cercavila amb la Els Acordeonistes. A les 12 h, Ofici solemne. A les 13 h, a la sortida de missa es
celebraran els típics Ballets. Sonoritzats per Els Acordeonistes i a continuació música tradicional i
ballada de gegants. A les 16.30 h, Gimcama juvenil amb Humor Surroquí. A les 17.30 h, Sardanes amb

Agenda d’activitats del
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la Cobla del Ripollès. A les 22.30 h, Gran Ball amb en Xandri. A les 00.30 h, Concert amb La Troba
Kung-Fú i S’fumatto al acabar hi haurà Disco Mòbil.
Festa de la Germandat: A les 10 h, Jornada de portes obertes al museu fins a les 14 h. A les 12 h,
Missa a l’església de Santa Bàrbara. A les 16.30 h, Partit de Futbol Femení. A les 17 h, Xeringada,
Escuma i Disco Baby amb Gresca.cat. A les 17.30 h, Partit de Futbol Masculí. A les 21 h, Sopar
popular. Per tal de poder fer un càlcul aproximat de les persones que assistiran al sopar popular del
dia 9, es vendran tiquets a 12€ als diferents establiments del poble i al punt d’informació, fins el dia 6
d’agost.
Festa de la Germandat: A les 9 h, Tirada Local al plat, amb esmorzar. A les 10 h, Torneig de futbol,
organitza la Jove Surroquina.
La comissió de festes es reserva el dret de canviar els horaris i els actes programats, per causes
alienes a la seva voluntat.

9

15

EXPOSICIÓ:
•

Del dia 7 al dia 13 d’agost de 5 a 8 de la tarda, Exposició de fotografies antigues d’en Ramon Tubert i
l’Assumpció Sanglas, al carrer de l’Era de Can Tal-lara.
PARDINES

Juliol
31
Festa Major 2015. Durant la tarda, engalonament dels carrers i a continuació, pregó de la Festa
Major. A les 21.30 h, sopar d’inici de Festa Major a càrrec d’Arròs&Fideus. A les 00 h, Nit Jove amb Dj
Franxo, Mike Cande&Aitor Abendin.
Agost
1

2

3
4

8

Festa Major 2015. A les 9 h, caminada popular a càrrec del Centre Alpí Vall del Segadell. De les 11 a
les 14 h, a la plaça dels Països Catalans, inflables. A les 16 h, al bar can Manel, XXV Campionat de
botifarra. De les 16 a les 19 h, a la plaça dels Països Catalans, inflables. A les 23.30 h, Trio Maracaibo i
a continuació, Jet Set i Dj.
Festa Major 2015. A les 12 h, tallers i manualitats a càrrec de les mares de Pardines. A les 17 h, disco
baby + xeringada + festa de l’escuma. A les 19.30 h, Moviment expressiu: “T'agrada ballar? Dons no
t'ho pensis i vine a provar-ho! Despertarem el cos, els sentits i les emocions de forma grupal i
divertida.” A les 22 h, cinema a la fresca.
Festa Major 2015. A les 12 h, a l’església de Sant Esteve, missa solemne. A les 18 h, a la plaça del
Padró, sardanes amb la Cobla Escola Santa Maria de Blanes. A les 22 h, havaneres amb Norai.
Festa Major 2015. A les 11 h, al càmping Pardines, partit casats contra solters. A les 16 h, a la plaça
del Padró, taller de hip-hop amb l’Hary i en Felip. A les 17 h, jocs de cucanya i guerra d’aigua. A les
22h, quinto.
L’esquella. Per a més informació, consultar cartells de carrer.
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PLANOLES
Juliol
31
Festa Major de Planès. De les 18 a les 20 h, cinema a la fresca per a nens i nenes. De les 21 a les
22.30 h, sopar a la fresca amb carmanyola. De les 23 a la 1 h, cinema a la fresca per a tothom.
Agost
1
Festa Major de Planès. A les 10 h, caminada popular per a tothom, petits i grans amb sortida i
arribada a Planès. A les 17 h, a la plaça del Poble, animació infantil. A continuació, xocolatada per a
tothom. A les 19.30 h, a la plaça del Poble, ball infantil amb el Duet Stylette. A les 21.15 h, al
restaurant la Carretera, sopar de Germanor (adquisició de tiquets al restaurant, fins el 31 de juliol). A
les 23.30 h, a la plaça del Poble, ball de nit amb el Duet Stylette.
2
Festa Major de Planès. A les 13 h, a l’església de Planès, missa solemne. A les 14 h, a la plaça de
Poble, vermut popular. A les 17.30 h, a la plaça del Poble, havaneres amb el grup “La Garota
d’Empordà”. Hi haurà, rom cremat per a tothom.
14
Sopar i nit musical. Organització: Piscina.
14
A les 19 h, a l’església de Planoles, Romànic en Viu.
15
A les 14.30 h, a la plaça del Casino, vivac al Puigmal. Organització: AEP.
17
Festa Major de Planoles. La setmana del 17 al 10 d’agost, engalonament de balcons i carrers per part
dels vilatans.
18
A la plaça del Casino, acampada amb nens. Organització: AEP.
19
Sopar. Organització: Club de Tenis.
20
Festa Major de Planoles. A les 12 h, al camp de futbol del riu, es jugaran dos partits de futbol entre
FC Barcelona veterà i Planoles.
21
Festa Major de Planoles. A les 10 h, al Casino, pintada de capgrossos. Cal portar material reciclat. A
les 19 h, pregó de la Festa Major. A les 22 h, a la sala del Casino, quinto.
21
A les 8.30 h, a la plaça del Casino, sortida a la cova de les Encantades. Organització: AEP.
22
Festa Major de Planoles. A les 9 h, al poliesportiu, futbol sala jornada de 12 hores. A les 10 h, cursa al
Collet de les Barraques a peu o en bicicleta. A les 13.30 h, arrossada organitzada pel Corral Blanc, al
exterior del refugi. A la tarda, us els trobareu pel poble, Tarda Escocesa. A les 17.30 h, “The
Mckensy’s Clan Band”. A les 18 h, al Casino, xerrada a càrrec d’Arcadi Segarra: “Cova de les
Encantades”. A les 19 h, al Trill, presentació de la novel·la “Sirius” de Jeroni Surroca. A les 20 h, a la
plaça de l’Ajuntament, havaneres. A continuació, rom cremat. A les 24 h, a la piscina, actuació del
grup Afrochi Guawa. Començarà amb música, concert i Dj amb Xandris Broders.
23
Festa Major de Planoles. De les 10 a les 12 h, a la casa de les Papallones, jornada de portes obertes.
Places limitades. Cal reserva al 93 22 90 717. A les 12 h, sortint del Casino, cercavila. A les 13 h, missa
solemne de Festa Major. A les 17 h, a la Cantina, espectacle infantil amb Toti Roger. A les 19.30 h, a la
plaça de l’Ajuntament, sardanes. A les 22.30 h, a la sala del Casino, teatre amb el grup “l’Escotilló
GT”. Representació de l’obra: “El mètode Gromholm”.
24
Festa Major de Planoles. A les 9 h, davant del Casino, sortida botànica: les landes del Rigat.
Organització: AEP. A les 10.30 h, missa solemne de Difunts. A les 10.30 h, inici a la Cantina, activitats
per famílies amb Basaroca. A les 11 h, a la piscina, Aquagym. A les 13 h, a la Cantina, vermut pels
participants de la sortida botànica i a les activitats per famílies. A les 17 h, a cal Gasparó, mítica
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25
28

pujada ciclista. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes. A les 23 h, al Casino, ball a càrrec de
l’Orquestra Montecarlo i Dj pel mateix grup.
Festa Major de Planoles. A les 17 h, a la plaça del Casino, escuma. A les 19 h, a la plaça del Casino,
xocolatada. A les 20 h, traca de fi de festa.
A les 19 h, a l’església de Planoles, Romànic en Viu.

ALTRES ACTIVITATS
• Casal d’estiu infantil a Planoles: per a nens de 4 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització: Ajuntament
de Planoles. Per a més informació: ajuntament@planoles.cat
• Tots els dissabtes, al matí, classes de tennis. Més informació a www.ctplanoles.com
QUERALBS
1
2
8
23

Fira del vi i formatges. Entrenament de tir al plat.
Tir al plat.
Durant el matí, a casa la Núria, donació de sang.
Fira Artesana. A les 18 h, a la plaça del Raig, Aplec de la sardana amb la cobla Ciutat de Manresa.
ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA

1
1
1
8
11
15
18
22
29
29
29

Moxi Toxi i el cofre màgic dels caramels infinits. De 12 a 13 h al Cau de la marmota. Activitat
gratuïta. Per més informació: www.valldenuria.cat
Capvespre a Vall de Núria. Activitat que combina l'excursió i les vistes impressionants que ens ofereix
el Sol al capvespre. Per més informació: www.valldenuria.cat
Ruta baixador de Fontalba. Ruta guiada poc freqüent per arribar a Vall de Núria amb un esmorzar de
pastors inclòs per tenir forces suficients. Per més informació: www.valldenuria.cat
Disco Fashion. De 12 a 13 h al Cau de la marmota. Activitat gratuïta. Per més informació:
www.valldenuria.cat
Foam party. De 12 a 13 h, davant de l'esplanada al costat de la caseta. Esdeveniment gratuït.
Bota, salta i riu. L'activitat es durà a terme de 12 a 17 h, davant de l'esplanada costat de la caseta.
Moxi Toxi i el cofre màgic dels caramels infinits. De 12 a 13 h h al Cau de la marmota. Activitat
gratuïta. Per més informació: www.valldenuria.cat
Foam party. De 12 a 13 h, davant de l'esplanada al costat de la caseta. Esdeveniment gratuït.
Bota, salta i riu. L'activitat es durà a terme de 12 a 17 h, davant de l'esplanada costat de la caseta.
Capvespre a Vall de Núria. Activitat que combina l'excursió i les vistes impressionants que ens ofereix
el Sol al capvespre. Per més informació: www.valldenuria.cat
Ruta baixador de Fontalba. Ruta guiada poc freqüent per arribar a Vall de Núria amb un esmorzar de
pastors inclòs per tenir forces suficients. Per més informació: www.valldenuria.cat
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RIBES DE FRESER
1
1
1
1
1
2
7
8
9
9
9
9
11
12
13
13
13

14

Al matí fins a les 15 h, a la plaça del Mercat, rifa pro Festa carrer Major. Organització: Comissió de
Festes carrer Major.
De les 16.30 a les 20.30 h, al Teatre Municipal, donació de sang. Organització: Associació Donants de
Sang.
A les 17 h, a la plaça del Mercat, espectacle infantil a l’aire lliure a càrrec de la Guilla Teatre.
A les 19.30 h, a la plaça del Mercat, Concerts a la Fresca a la plaça del Mercat amb Joe Luciano i
Bubu Prats. Concert patrocinat pel Cafè de la Plaça.
De 22 a 23.30h, a l'església parroquial de Ribes, sardanes: Concert 30è aplec- Cobla Jovenívola de
Sabadell. Organització: Amics de la Sardana.
Matí, tarda i nit, a la plaça del Mercat, sardanes-30è aplec de la Sardana del Pirineu- Cobles Ciutat
de Girona, Marinada i la Jovenívola de Sabadell. Organització: Amics de la Sardana.
A les 22.30 h, al Teatre municipal, obra de teatre: " Com ens tornem " a càrrec d'Amics del Cinema
de la Vall de Ribes.
A les 21 h, a la plaça del Mercat, caminada nocturna a càrrec de gegants i grallers de Ribes de
Freser.
De 11 a 13 h, a la plaça del Mercat, Trobada de Puntaires. Organització: Associació de Dones.
De les 18 a les 19.30 h, al Teatre Municipal, obra de teatre: " Un camí " a càrrec d'Amics del
cinema de la Vall de Ribes.
Festa Major de Bruguera. A les 18.30 h, a la plaça de Bruguera, sardanes a Bruguera - Cobla Ciutat
de Granollers.
A les 22 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. Organització: Amics de
la Sardana.
A les 20 h, a la plaça del Mercat, cinema a la fresca a càrrec d'Amics del Cinema de la vall de Ribes de
Freser.
A les 20 h, a la plaça del Mercat, sopar popular + cinema a la fresca a càrrec d'Amics del Cinema de la
vall de Ribes de Freser
A les 22 h, a l'església parroquial, concert amb l'Orquestra l'Empordà + 3 Corals: “Gloria de Vivaldi”.
A les 18 h, al pobles, “Birres de Ribes 2015”. Organització: Jovent de Ribes.
A partir de les 23 h, al bar l’Arcada, nit a l’Arcada de gresca. Organització: Bar l’Arcada.

Festa Major. De les 10 a 19 h, a la plaça del Mercat, venda de Samarretes i Packs Joves. Votació
Hereu i Pubilla. A partir de les 11 h, a la plaça del Mercat, Laberint Gegant. De les 10 a les 19 h, a la
plaça del Mercat, votacions Hereu i Pubilla 2015. A les 20,45 h, a la plaça de l’Ajuntament, Pregó. A
les 22 h, al pati de l’Escola, sopar del jovent. A les 22 h, a la plaça del Mercat, Audició de Sardanes
amb la Cobla Marinada. A les 24 h, al Pavelló d’Esports de Ribes, Concert amb Bonobós, Oques
Grasses i DJ Franxo.
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Festa Major. A les 11 h, pels carrers de Ribes, Cercavila a càrrec dels Gegants i Grallers de Ribes. A
les 11 h, a la plaça del Mercat, Carretada de contes a càrrec de la Guilla Teatre. A les 12 h, a
l’Església de Santa Maria, Ofici Solemne. A les 13 h, a la plaça del Mercat, Ball Vermut amb la Cobla
Marinada. A les 18 h, al camp de futbol, partit de futbol: Ribetana CF vs Peralada CF. A les 18 h, a la
Plaça del Mercat, Ballet de Déu i altres balls tradicionals a càrrec de l’Esbart Eudald Coma. A les 21h,
al poble, Via Crisis Adults. A les 22 h, a la plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla
Marinada. A les 24 h, al Pavelló Municipal, Festa amb els 80 principales, Loca Histeria i DJ Franxo.
Festa Major. A partir de les 6 h de la matinada, a la plaça del Mercat, despertada popular + esmorzar
pels més valents de la nit. A les 10 h, al poble i a la plaça del Mercat, cursa d’Obstacles per adults (a
partir de 15 anys) Anar Fent Rural Running Adults. Organització: Bombers Voluntaris de Ribes. A
partir de les 11 h, a la Piscina Municipal, Aqua Festa. A les 17.30h, a la plaça del Mercat, Audició de
Sardanes amb la Cobla Marinada. A partir de les 19.30 h, a la plaça del Mercat, Ball Sénior amb el
grup Qtal!. A les 22 h, al Teatre Municipal, obra: “Políticament Incorrecte” a càrrec de Teatre
d'emergència. A les 22.30 h, a la plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. A les
0.30 h, al pavelló, Ball a la Margarideta/ Grup VaDeBo i Mon Dj. Organització: Grallers de Ribes.
Festa Major. A les 11.30 h, pels carrers de Ribes (des de la Plaça de l’Ajuntament), Viacrisi Infantil. A
partir 12h, al Passeig Recolons, Festa de l'Escuma a càrrec de Virivirom. A partir de les 16.30 h, a la
plaça del Mercat, Màgia amb Fèlix Brunet. A continuació, a les 18 h, a la plaça del Mercat, Audició de
Sardanes amb la Cobla Marinada. A les 21.30 h, a la plaça del Mercat i al camp de futbol, correfoc. A
les 22.30 h, al camp de futbol, cloenda de Festa Major amb Focs artificials. A les 23 h, a la plaça del
Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. A partir de les 0.30 h, a la Margarideta, ball
Margarideta Carnaval d’Estiu amb les grups Ojo de Buen Cubero, Quiculloms i i Dj. (gratuït)
Festa Major. De les 11 a 19 h, al Passeig de la Saïda, parc infantil Gresca pels més menuts de la casa.
A les 22 h, al teatre Municipal, Molière la Balla amb Jordi Coromines.
A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes per a la gent gran amb la Cobla la Principal de l'Escala.
Organització: Amics de la Sardana.

16

17

18
21
30

ALTRES ACTIVITATS:
•
•

Del dijous 13 d'agost al dimarts 18 d'agost Exposició de Fotografia, a la Sala d'exposicions municipal.
Casalet Esportiu a Ribes de Freser. Per a més informació: www.oxineu.com (programa, tarifes,
imatges i vídeos). Organització: AMPA Escola Mare de Deu de Núria.
VISITES GUIADES:
•

Dimarts 4, 11 i 18, de les 10.30 a les 14 h, a la plaça de la Constitució (Ventolà), visita: “Un dia a les
mines de Ventolà”. Sortida matinal per descobrir les Ferreres de Ventolà s’extreia ferro des dels
temps dels ibers. Us convidem a fer una excursió tot endinsar-nos per aquesta antiga zona minera. La
visita es completa amb un dinar. Preus: Visita a les mines: 10 € / adult i 7 € nens (8 a 12 anys) i
Visita i dinar: 25 € / adult, 20€ (10 a 15 anys) i 10€ (de 0 a 10 anys). És necessari portar calçat i roba
còmode per caminar i llanterna. Cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org
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A les 19.30 h, al Museu Etnogràfic, presentació del llibre: “Sobre música” de Modest Moreno i
Morera. Organització: Ajuntament de Ripoll.
Els dies 8, 9, 10 i 12, a les 22 h, Mapping de la Portadala. Projecció sobre la façana del Monestir.
Excepte el dia 10, que serà a les 23 h.
Els dies 10, 11 i 12, Mercadal del Comte Guifré. El dia 10, inici a partir de les 17.30 h. Per a més
informació: www.mercadalderipoll.cat Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Octet de
violoncels. Ensemble “Tutti bassi” i Ulrike van Cotthem, soprano. Organització: Amics de la Música de
Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Al passeig de Sant Joan, Mermà. Organització: Mermà.
A les 20 h, a la plaça de l’Escorxador, ballada doble d’estiu. Cobles: Ciutat de Girona i Mil·lenària.
Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de música de Ripoll. Vivaldi: nous
descobriments. Música Alchemica: Lina Tur, violí barroc; Kenneth Weiss, clave; Sebastian Hess,
violoncel barroc. Festival de Música Antiga dels Pirineus. Organització: Festival de Música Antiga dels
Pirineus.
Raid Hípic. Inici i final a la pista hípica del Polígon dels Pintors de Ripoll. Organització: Country Club
Hípic de Ripoll.
Festa del barri de Llaés. Organització: AV barri.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de música de Ripoll. Àries d'òpera
Jordi Galan, tenor; Imma Masramon, soprano i Anna Creixell, piano. Organització: Amics de la Música
de Ripoll i Ajuntament.
Fira de la cervesa artesana i la tapa. Música ambiental i Dj's, a la plaça de la Lira, de 12 h a mitjanit,
activitats infantils a la plaça Sant Eudald, a la tarda. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Jazz a la fresca:
Big Mama Montse & All Stars. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:

•
•
•
•
•

Biblioterrassa, espai de lectura a l’aire lliure. Durant els mesos de juliol i agost a l’espai Espriu, davant de
la Biblioteca Lambert Mata.
Fins al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, exposició temporal Brots de Kyoto de Chikako
Taketani.
Fins al 2 d’agost, a la sala Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll, la Mancomunitat de Catalunya a les
terres de Girona.
Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Preinscripció nous alumnes (Curs 2015/16). De l'1 al 4 de setembre
de 2015 (per Internet) i el 4 de setembre presencialment a l'escola de 10 a 13h. Per a més informació:
www.xtec.cat http://eoiripoll.cat 972 714 334, ctra. Barcelona 57 – 17500 Ripoll (Girona).
Durant el Mercadal del Comte Guifré de Ripoll (10, 11 i 12 agost): Taller de l’Scriptorium – Horari: de 18
a 20 h. Lloc: davant del Museu Etnogràfic de Ripoll, a la plaça Abat Oliba, s/n. (Activitat gratuïta).
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•

Fotografies i imatges d’obres d’Eudald Alabau. A partir del 3 d’agost i durant tot el mes, al vestíbul de la
Biblioteca Lambert Mata. Horari de la Biblioteca.
Exposició de dibuixos de Modest Urgell, del fons Lambert Mata. A partir del 3 d’agost i durant tot el
més, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca.

VISITES GUIADES:
•

•

•

•

•

•

Tots els dissabtes d’agost, a les 17 h, “Construïm la Portalada”. Activitat familiar sobre la portalada
del Monestir de Ripoll, candidata a ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Construirem una
rèplica de la portalada del Monestir gràcies a les peces d’un trencaclosques gegant. Descobrirem
cada escena de la portalada com si casa fragment fos una vinyeta d’un llibre. Al finalitzar l’activitat es
podrà visitar, de forma lliure, la resta d’espais del Conjunt Monàstic de Santa Maria de Ripoll.
Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
Tots els dilluns a dissabte d’agost, de les 11.30 a les 17.30h, i diumenges, a les 11.30, 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. Organització: Terra de Comtes i
Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
Museu Etnogràfic de Ripoll, de 15 de juliol al 31 d’agost. Dimarts i dijous, a les 11 i a les 16'30 h,
visita guiada a la Farga Palau+visita lliure al Museu Etnogràfic i taller “Fem un xai”. Dimecres i
divendres, a les 11 i a les 16'30 h., visita guiada a l'exposició Scriptorium+Taller “Fes de monjo
copista”. Dissabtes a les 11 h. visita guiada a l'exposició Scriptorium+Taller “Fes de monjo copista”.
Divendres 7 i 21 i dissabte 15, de les 19 a les 20 h, a l’Oficina de Turisme de Ripoll, visita: “Ripoll
mil·lenari”. Passejarem pel casc antic de Ripoll tot descobrint els diferents racons històrics de la vila.
Els carrerons, el mercat, les muralles... ens parlaran dels més de 1000 anys d’història, des dels
orígens del monestir fins les guerres carlistes. Preu: 6 €/adult i 4 € / nens de 8 a 12 anys. Cal fer
reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter
Divendres 7, de les 17 a les 20 h, a la Biblioteca Lambert Mata, activitats i taller SOS Cranc. Visita
guiada a l’exposició SOS CRANC sobre la conservació del cranc de riu autòcton, taller per a totes les
edats per identificar les diferents espècies de cranc i sortida al riu. Activitat gratuïta. Més informació
Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org - http://www.alt-ter.org/soscranc.htm
Organització: CEA Alt Ter – www.alt-ter.org
Del dilluns 3 al divendres 21 d’agost, a la Biblioteca Lambert Mata, exposició: “SOS Cranc” . Exposició
per donar a conèixer la situació del cranc de riu autòcton i les seves amenaces. Entrada gratuïta. Més
informació Tel:
972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org - http://www.altter.org/soscranc.htm. Horari: Dilluns, dimarts i dijous, de les 15.30 a les 20 h. Dimecres i divendres,
de les 9 a les 13.30 h i de les 15.30 a les 20 h i dissabtes, de les 9 a les 13.30 h. Organització: CEA Alt
Ter.

__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
1

A les 19 h, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició de Frederic Amat
(pintor i escultor). Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 22 h, al Claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. Arnaus –
SAT Teatre Centre. Preu entrada: 12€. Venda de localitats: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia,
telèfon 972 72 05 99. Horari: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
IV Aplec Xirinacs. Consultar a santjoanabadesses.cup.cat Organització: CUP Sant Joan de les
Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 3 al 6 d’agost, 49è campament infantil del Pla d’Estràngol. Per a més informació consultar a
www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada: “Els desitjos del Comte Arnau”. Preus: adults 6 €,
nens: gratuït fins a 6 anys i fins a 12 anys, 3€. Venda d’entrades: Oficina de Turisme - Palau de
l’Abadia (Telèfon: 972 720 599). Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Col·laboració: Terra de Comtes i Abats i SAT Teatre Centre.
A les 23.30 h, a l’Escorxador, Carnaval d’estiu. Organització: JAS – Jovent Actiu Santjoaní.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada i sopar gastronòmic: “Els desitjos del Comte
Arnau”. Preus: adults 25 €, nens: gratuït fins a 6 anys i fins a 12 anys, 12€. Venda d’entrades: Oficina
de Turisme - Palau de l’Abadia (Telèfon: 972 720 599). Organització: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses. Col·laboració: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i restaurants, pastissers i
flequers de la Vila.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, acte de cloenda: EL COMTE ARNAU I LA REIVINDACIÓ DEL PAISATGE.
Taula rodona dinamitzada per Itziar González amb Ferran Miquel, Montse Guiu, Roser Vernet, Joan
Nogué, Marina Garcés i Pau Guerrero. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Genisenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 19h, a la plaça Major, espectacle infantil a càrrec d’Ambäukatunàbia. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Tres Vents. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada i sopar gastronòmic: “Els desitjos del Comte
Arnau”. Preus: adults 25 €, nens: gratuït fins a 6 anys i fins a 12 anys, 12€. Venda d’entrades: Oficina
de Turisme - Palau de l’Abadia (Telèfon: 972 720 599). Organització: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses. Col·laboració: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i restaurants, pastissers i
flequers de la vila.
A les 18 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició: “Laboratori de Daguerreotípia Blanxart”.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
22a Festa del carrer Beat Miró. A partir de les 10 h, inflables i a les 22 h, ball a càrrec del Tren d’Olot.
Lloc: carrer Beat Miró. Organització: Veïns del carrer Beat Miró. Col·laboració: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 21 h, davant de l’Absis del Monestir i per a l’entorn de Sant Joan de les Abadesses, XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau. Caminada nocturna Cercant les petjades del comte
Arnau. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia, telèfon 972 72 05 99. Horari: de les 10 a
les 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Cal portar
calçat adequat i lot o frontal.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 5è Festival de Música Antiga dels Pirineus: “Colores del Sur
Euskal Barrokensemble. Organització: Festival de Música Antiga dels Pirineus i Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 21 h, al Palau de l’Abadia, visita dramatitzada: “Els desitjos del Comte Arnau”. Preus: adults 6 €,
nens: gratuït fins a 6 anys i fins a 12 anys, 3€. Venda d’entrades: Oficina de Turisme - Palau de
l’Abadia (Telèfon: 972 720 599). Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Col·laboració: Terra de Comtes i Abats i SAT Teatre Centre.
Els dies 27, 28 i 29 d’agost, concerts i tallers a càrrec de l’Escola de Música Àngels Casas. Per a més
informació, consultar al web: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: EMAC (Escola de
Música Àngels Casas). Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 17 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí i concurs de colles
improvisades. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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VISITES GUIADES:
•

De dimarts a divendres i diumenges, a les 12 h i tots els dissabtes, a les 16 .30 h, visita guiada al
Monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la vila Vella: “la joia del Romànic”. Visita d’un dels
monuments més importants del romànic català i descobrireu la vila, tot resseguint la seva història i
les seves llegendes i tradicions. Punt de trobada davant de l'Oficina de Turisme (Palau de l'Abadia).
Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé
reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Organització: Terra de Comtes i Abats. Preu:
8,00€/pax.; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 15% amb els tiquets de la
campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer reserva (el taller només es farà si hi ha reserva de
mínim 4 adults amb 24h d'antelació). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – CEA Alt Ter – www-altter.org / info@alt-ter.org.

•

Dissabtes 1, 8, 15, 22 i 29, a les 11 h, el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses, visita: “El molí
Petit, un molí per fer pa”. El Molí Petit va ser el molí fariner de les abadesses, amb el que obtenien la
farina per a fer el pa al monestir. Coneixerem les parts del molí, el seu funcionament i com era la vida
del moliner. La visita es completa amb un audiovisual i un taller per fer pa. Preu: 8,00€; De 5 a 12
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anys: 4€. Cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt
Ter
EXPOSICIONS:
•
•

•
•

Del 4 de juliol al 16 d’agost, de les 10 a les 14h i de les 16 a les 19 h, al Palau de l’Abadia, exposició:
“El Comte Arnau. Paisatge i llegenda” del fotògraf Pau Guerrero. Organització: Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 4 de juliol al 16 d’agost, al Palau de l’Abadia, exposició: “El mite sobre paper del Centre de
Documentació del Mite del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadesses”. Horari: de les 10 a les 14 h i
de les 16 a les 19 h. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
De l’1 d’agost al 18 d’octubre, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició de Frederic Amat
(Pintor i escultor). Horari: Horari: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 22 d’agost al 31 d’octubre, al Palau de l’Abadia, exposició: Laboratori de Daguerreotípia Blanxart.
Horari: Horari: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

EXPOSICIONS PERMANENTS:
•
•

Durant tot l’any, al Palau de l’Abadia, Centre d’Interpretació del Mite del comte Arnau. Horari: De
dilluns a dissabte: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges: de les 10 a les 14 h.
Durant tot l’any, al Palau de l’Abadia, Exposició Ramon Oliveras. Lutier. Passió per un ofici. Horari: De
dilluns a dissabte: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges: de les 10 a les 14 h.

SORTIDES GUIADES A LA NATURA:
•
•
•

Tots els dimarts del mes d’agost i setembre, de les 10.30 a les 13.30 h, a l’Alberg de la Ruta del Ferro,
“Un riu per descobrir. Animalons i plantes remeieres”. Organització: EduCA Viladrau. Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Tots els dijous del mes d’agost i setembre, de les 10.30 a les 13.30 h, a l’Oficina de Turisme – Palau
de l’Abadia, “Rastres d’animals. Descobrint la vida al bosc”. Organització: EduCA Viladrau.
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
El dies 12 i 14 d’agost, de les 10 a les 12.30 h, a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia, “veïns
arrelats. Els arbres sorprenents de Sant Joan de les Abadesses”. Organització: EduCA Viladrau.
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
SANT PAU DE SEGÚRIES

1
8

A les 20.50 h, sortida caminada de 8 km. i 350 m+ 21.30 h, sortida cursa de muntanya de 14 km. i
650 m+. Nocturna Sant Pau de Seguries. Informació i inscripcions : 653991280 i 678879522.
Durant tot el dia, a la plaça Generalitat i, Fira del vi i del formatge.
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A les 22 h, a la plaça St. Pau, havaneres amb el grup Norai. A la mitja part, rom cremat per a tots els
assistents.
A les 18 h, a la plaça Generalitat, xeringada i festa de l'escuma.
Festa de la Ral: A les 12.30 h, Missa amb l'acompanyament d'Eudald Jordà. A les 18 h, a la plaça de
la Ral, havaneres amb el grup Terral. A la mitja part, rom cremat pet a tothom. A l'entrada de fosc,
traca i castell de focs d'artifici.
SETCASES

22
30

1
A les 12 h, a la Balmeta, activitat familiar: Donada de sal al bestiar.
2
A les 17 h, activitat familiar: Festa dels rams silvestres.
8
A les 17 h, activitat infantil: Disco baby.
8
A les 19 h, a l’Església, Concert. Orquestra de corda de joves estudiants.
9
A les 17 h, activitat familiar: Festa de les truites d’ou.
9
A les 19 h, a la sala dels estudis, Concert. Quico Pi de la Serra.
13
A les 17 h, activitat infantil, Concurs de dibuix infantil.
15
d’11 a 13 h i de 16 a 19 h, activitat infantil: Inflables gratuïts.
16
A les 11 h, activitat infantil: Xeringada i festa de l’escuma.
16
A les 19h, a l’Església, Concert. Ensemble Meridien Barcelona.
19
A les 16.30 h, a la plaça Verda, activitat infantil: Jocs gegants.
21 i 22 Mercat a Pagès. Coneix els oficis de gran tradició i crea peces artesanes.
21
A les 19 h, a l’Església, Concert. Scissors Quartet.
22
A les 17 h, activitat infantil, professor Karoli.
28
A les 19 h, Havaneres amb el grup Norai.
29
A les 17 h, XIV Trobada d’acordionistes i músics sense solfa.
30
4ª Cursa de La Marrana.
ALTRES ACTIVITATS
•

Dijous 13 d’agost, a les 16 h, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada del poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
TOSES

Juliol
25
Romànic en viu 2015. XIII Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a
l’església de Sant Víctor de Dòrria (c. X), Monik Bargalló i Jordi Gaig. Entrada: 7€. Menors d’edat
entrada gratuïta. Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses.
Col·laboració: Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci
de Turisme de la Vall de Ribes.
Agost
22
Romànic en viu 2015. XIII Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a
l’església de Sant Cristòfol de Toses, La Gandula Jazz Band. Entrada: 7€. Menors d’edat entrada
gratuïta. Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses. Col·laboració:
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Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci de Turisme de
la Vall de Ribes.
Romànic en viu 2015. XIII Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 18 h, a l’edifici
del Museu dels Pastors de Fornells de la Muntanya, Jazz Quartet. Entrada: 7€. Menors d’edat entrada
gratuïta. Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses. Col·laboració:
Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci de Turisme de
la Vall de Ribes.

Setembre
12

Romànic en viu 2015. XIII Cicle de concerts a les esglésies de la Baronia de Toses. A les 19 h, a
l’església de la M.D. del Carme de Nevà, Hati-Sama. Entrada: 7€. Menors d’edat entrada gratuïta.
Venda d’entrades: al recinte del concert. Organització: Ajuntament de Toses. Col·laboració:
Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i Consorci de Turisme de
la Vall de Ribes.
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
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De les 17 a les 19 h, davant de l’Ajuntament, taller de figures de fang per a nenes/es i nois/es.
Organització: Centre d’Esbarjo.
Aplec de Santa Magdalena. Sortida a peu cap a Santa Magdalena, a les 9 h, des del prat de l’Om, a
peu del PR-C 59-2. A les 14 h, missa a l’ermita de Santa Magdalena. Tot seguit, dinar de germanor al
peu de l’ermita –accessible amb 4x4 per la nova pista que passar per Puigvassall. Tiquets adult: 12€ i
nens: 5€ fins a 8 anys. Per inscripcions a l’Ajuntament, telèfon 972 70 19 09. Organització: Comissió
de Festes.
V Torneig de Futbol 3 contra 3. Des de les 10.15 h, al camp de futbol 7. Organització: Centre
d’Esbarjo.
Des de les 18 h, davant de l’Ajuntament, campionat de petanca. Organització: Centre d’Esbarjo.
A les 18 h, al centre cívic, “Assemblea de l’Associació de la Gent Gran de Vallfogona”. Organització:
Associació de Gent Gran.
Del 10 al 16 d’agost de 2015, recollida d’aliments per al Graner. Sobretot per l’esmorzar. Punt de
recollida: piscina i Ajuntament. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès amb el suport del
Consorci de Benestar Socials del Ripollès i Creu Roja.
De les 17 a les 19 h, davant de l’Ajuntament, taller de gorres i ninots per a nens fins a 14 anys.
Organització: Centre d’Esbarjo.
A les 22 h, sortida de davant de l’Ajuntament, “caminada nocturna” per a tots els públics que vulguin
gaudir de la nit. En acabar, xocolatada, coca i bany nocturn a la piscina. Organització: Centre
d’Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
De les 18 h a les 20.30 h, al Local Cultural, “Donació de sang”.
XXIX Campionat de tennis taula d’aficionats. Des de les 10.30 h del matí (per a la mainada de 6 a 14
anys) i a les 16.30 h (amateurs a partir de 15 anys), a la pista poliesportiva. Organització: Centre
d’Esbarjo.
A partir de les 16 h, al local Cultural, “Campionat local de botifarra”. Organització: Associació de
Gent Gran de Vallfogona.
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Festa Major. A les 19 h, cercavila amb en Plafalgars i la Faràndula acompanyats dels grallers i
timbalers de Vallfogona. A la plaça de la Vila, ball popular del gegant i tots els assistents. En acabar,
pregó a càrrec de Núria Torres. Al centre cívic i social, exposició del concurs de fotografia del Centre
d’Esbarjo, lliurament de premis i piscolabis. També, exposició SOS CRANC de la campanya de
conservació el cranc de riu autòcton a la conca alta del Ter i del Fluvià promoguda per l’Associació
CEA Alt Ter. A les 22.30 h, teatre amb l’obra: “Sala de desespera”, escrita i interpretada pel grup de
teatre local Milany. Entrades anticipades i numerades: 3€. Venda a partir del 18 d’agost, a
l’Ajuntament. Aforament limitat. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva coberta, ball amb David
Moreno i Version Impossible. I seguidament, sessió disco a càrrec del grup local Dj’s de la Vall del Foc.
Festa Major. A les 9 h, concurs de tir al plat. Organització: Societat de Caça de Vallfogona de Ripollès.
A les 10.30 h, a la zona verda de davant de l’Ajuntament, gimcana infantil. I en acabar, espectacle
amb escuma de colors. A les 11.30 h, ofrena floral. Organitzada: Centre d’Esbarjo en memòria de tots
aquells éssers estimats que ens han deixat. A les 17 h, a la pista poliesportiva coberta, espectacle
infantil amb “Pot Petit”. I a continuació, berenar per a la canalla amb coca. A les 18.30 h, a la zona
esportiva municipal, partit de futbol-7 “Casats contra solters” XVI Torneig memorial Robert Foguet. A
les 23 h, correfoc a càrrec dels Diables d’Alpens. I a la pista poliesportiva, gran ball de Festa Major
amb Removida i Fugados de Alcatraz.
Festa Major. A les 12, davant de l’Ajuntament, exhibició castellera amb els Xerrics d’Olot i els
castellers de Mollet. A les 13 h, missa i ofici tocat per a la Cobla Ripollès, i tot seguit, audició de
sardanes, a la zona verda de davant de l’Ajuntament. A les 17 h, a la sala Polivalent – carrer Puig
Estela, número 11 – ball de fi de Festa amb Carles Xandri. I tot els nens i nenes, podran banyar-se a la
piscina municipal.
ALTRES ACTIVITATS:
• Concurs de fotografia. Bases: es poden presentar 3 fotos de tema sobre Vallfogona i 3 fotos de tema
lliure. Les fotos s’han de presentar en format de 18x24 cm. amb un fons en cartolina 20x30 cm. Les
fotos no poden ser tirades amb filtres i efectes especials de la càmera, ni retocades digitalment. Les
fotografies es presentaran en un sobre adjunt i tancat a l'interior constaran les dades següents: Nom
i cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte (si es té) de l'autor.
A l'exterior del sobre només podran aparèixer el títol de la fotografia i / o pseudònim de l'autor.
Es poden entregar les fotos fins el 15 d’agost, a l’ajuntament, Forn i Can Polla .
• Temporada de bany a les piscines municipals: Preu: tiquet adult (feiner): 4,50€; nens (de 6 a 12
anys) feiner: 2,60€. Adult (dissabte i festius): 5€; nens (de 6 a 12 anys) dissabte i festius: 2,80€
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 18 h, al Local Polivalent.
• Taller de confecció de la decoració dels carrers per a la Festa Major. Es demana la col·laboració de la
gent guardant ampolles de plàstic de tot tipus. Dilluns i dimecres, a partir de les 18 h, al Local
Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
• Taller participatiu de tapisser de cadires. Primera setmana d’agost, al local Polivalent. Organització:
Ajuntament i Associació de Gent Gran.
• Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els dilluns, a les 20 h (una
hora i mitja de sessió). Organització el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4 sessions).
Contacte: Joan 699443405
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•

Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 68772963 Més informació:
http://www.vallfogona.cat
Del dilluns 24 d’agost al divendres 5 de setembre, de dilluns a dissabte, de les 10 a les 19 h, a la
piscina, exposició: “SOS Cranc” . Exposició per donar a conèixer la situació del cranc de riu autòcton i
les seves amenaces. Entrada gratuïta. Més informació Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@altter.org - http://www.alt-ter.org/soscranc.htm. Organització: CEA Alt Ter.
VILALLONGA DE TER

Juliol
31
A les 22 h, a la zona poliesportiva, “Piscina a la Fresca”. Hi haurà sangria per a tothom.
Agost
1

A les 18 h, a la zona poliesportiva, audició de sardanes amb la cobla del Ripollès. Organització:
Ajuntament de Vilallonga de Ter.
A les 12 h, a la zona poliesportiva, festa de l’espuma i xeringada.
A les 17 h, a la zona poliesportiva, animació infantil a càrrec de “Pot Petit”.
Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, a la sala de la Cooperativa, actuació dels
Gossos. Informació i venda d’entrades: Oficina de Turisme de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i Ajuntament de Vilallonga de Ter. Aforament limitat.
A les 22 h, a la zona esportiva, havaneres a càrrec de “Peix Fregit”. Hi haurà rom cremat per a
tothom.
Festa Major de Tregurà. A les 17 h, espectacle infantil amb “Jordi Patxuco”. A les 23 h, ball i disco
mòbil amb el “Duo Sharazan”.

2
8
9

15
29

ALTRES ACTIVITATS:
•
•

Visita guiada a la Roca – PAHT. A les 18 h, a la plaça de la Roca. Preu: adults 5€, nens menors de 12
anys gratuït. Organització: País d’Art i d’Història Transfronterer i Ajuntament de Vilallonga de Ter.
Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): durant el mes d’agost romandrà tancada.

