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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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A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS
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Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.

Agenda d’activitats del
Ripollès
12

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.
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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
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Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
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V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
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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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER
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Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.
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"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.

18
18
18

18
19

19

25
25

25

29

VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.

Agenda d’activitats del
Ripollès
•

A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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EXPOSICIONS:
•
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•

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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
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TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
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VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
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JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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.

Agenda d’activitats del
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CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.

13

22

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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3

3
4
4

5

Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.

Agenda d’activitats del
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•

A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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7

A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
Ripollès
TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
Ripollès
VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.

Agenda d’activitats del
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JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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.

Agenda d’activitats del
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CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.

Agenda d’activitats del
Ripollès
Exposicions:
•

1
4
4
4
5
7
8
9

11

16
18
18

25

26

30

Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.

13

22

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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3

3
4
4

5

Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.
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A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
Ripollès
TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.

11
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
Ripollès
VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.

Agenda d’activitats del
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JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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.

Agenda d’activitats del
Ripollès
CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
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Ripollès
Exposicions:
•
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.

Agenda d’activitats del
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.
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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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
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V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4
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26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3
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Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.

Agenda d’activitats del
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A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
Ripollès
TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.

11

12

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
Ripollès
VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.

Agenda d’activitats del
Ripollès

JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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.

Agenda d’activitats del
Ripollès
CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.

Agenda d’activitats del
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Exposicions:
•
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.

Agenda d’activitats del
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.

13
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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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.

Agenda d’activitats del
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3

3
4
4

5

Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.

Agenda d’activitats del
Ripollès
RIPOLL
2

3

4i5
4
4
4i5
4
8

9
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18

A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.
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•

A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).
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TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
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VILALLONGA DE TER
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XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
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CAMPDEVÀNOL
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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.

Agenda d’activitats del
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CAMPDEVÀNOL
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A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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•

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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.
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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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3
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Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
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Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.
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•

A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).
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TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat
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VILALLONGA DE TER
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XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
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JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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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A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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•

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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.

13

22

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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3

3
4
4

5

Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.

Agenda d’activitats del
Ripollès
18

Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.

Agenda d’activitats del
Ripollès
•

A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
Ripollès
TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
Ripollès
VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
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31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.

Agenda d’activitats del
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JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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.

Agenda d’activitats del
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CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.

Agenda d’activitats del
Ripollès
Exposicions:
•

1
4
4
4
5
7
8
9

11

16
18
18

25

26

30

Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.

13

22

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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3

3
4
4

5

Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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25
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.
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A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
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TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
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VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
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JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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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CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.

13

22

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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER

3

3
4
4

5

Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.
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A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.

Agenda d’activitats del
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
Ripollès
TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.

11

12

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
Ripollès
VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.

25

31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.

Agenda d’activitats del
Ripollès

JULIOL 2015
CAMPDEVÀNOL
2
3
4

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.

Agenda d’activitats del
Ripollès
CAMPDEVÀNOL
4

A la plaça de la Dansa, “La nit de les espelmes”. A les 21.30h, sardanes amb la Cobla La Principal
d’Olot. Organització: GEC- Secció Sardanista. A les 23 h, concert de les espelmes amb el grup
Contrapunt Trio.
XII trobada de penyes barcelonistes d’Osona i el Ripollès. XX Aniversari de la Penya Campdevànol.
Organització: Penya Barcelonista de Campdevànol. Per a més informació: veure programa específic.
LVI Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Caminada aplec.
Organització: Amics de St. Pere d’Aüira- GEC- Excursionisme. V Cronoescalada. Organització: Amics de
St. Pere d’Aüira i Unió Ciclista 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.
Festa del barri de Sant Cristòfol i del Roser. Organització: A.V. Barri de St. Cristòfol.
A les 11.00 h, al pavelló esportiu “Mercè Guix”, III Campionat Caní. Puntuable al campionat de
Catalunya 2015. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 7.30h/8.30h, sortida des de
Campdevànol amb bicicleta de carretera cap els Alabaus + Alp - Puigcerdà. Esmorzar Alabaus.
Organització : Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Carles Xandri.
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 JAZZ amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet.
A les 7.30h/8.30h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Bagà+Coll de Pal.
Esmorzar Guardiola. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball
amb Duet Giravolt. 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 “La Lego pel·lícula”
A les 8.00h/9.00h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Setcases+Vallter
2000. Esmorzar Setcases. Organització: Unió Ciclista Campdevànol. A les 17.30 h, a la sala Diagonal,
ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala
Diagonal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

Ballar, comptar i repartir sardanes. Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic. Dia: dimecres. Horari: de
20.30h a 21.30h. Organitza: GEC- Secció Sardanista.
• Casalet d'Estiu. Per a més informació consultar cartellera i ajuntament
• Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol, de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 9 de juliol, tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol, d'11 a 13h. Disparem colors. Paintball casolà. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol, tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol, de 17 a 19h. Karaoke a la piscina.
- Dj 23 de juliol, tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol, de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.

Agenda d’activitats del
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Exposicions:
•
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Mannà (Èxode, 16) a càrrec de l’artista Rosa Garcia de l’escola d’Art de Vic. Inauguració: dissabte 6
de juny a les 12h. Lloc: sala Molí. Horaris: dissabtes i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h. Del 6 al 28 de
juny
CAMPRODON
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 15 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en francès per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A partir de les 16 h, al pavelló vell, campionat de botifarra de la Vall de Camprodon.
Al Club de Golf de Camprodon, II Circuit Golf Nacex 9d9.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XIV Curs Internacional de Música.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert piano
i violoncel.
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes premiats del XIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
A les 18 h, visita guiada en català per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT. (Punt
de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22).Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839
949.
A les 18 h i 20 h, al monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
alumnes del XIV Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. IX Trofeu benèfic Rotary Club del
Ripollès, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, al Carme, sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes.
A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, visita guiada en català per Beget a càrrec del PAHT. Punt de
trobada a l’aparcament de l’entrada del poble. Telèfon de reserva: 0033 (0)468 839 949.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’ajuntament., xerrada: “Com s’escriu un llibre” a càrrec de Ramon
Soler Riba. Organització: Biblioteca municipal. Al llarg de tot el dia, Enkomarca’t 2015: activitats pels
joves de la comarca. Per a més informació: https://joventutripolles.wordpress.com/ . XII Trofeu Pub
2000/Disco P3, al Club Golf Camprodon.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, conferència sobre Egipte a càrrec de Josep Maria Güell,
màster en egiptologia per la Fundació Arqueològica Clos. I Torneig d’estiu “Carnisseria Pairó”, al Club
Golf Camprodon.
Al llarg de tot el dia, botiga al carrer. Organització: Associació de Comerciants i TVC. A les 19 h, al
monestir de Sant Pere, concert del XXX Festival de Música Isaac Albéniz. Concert Coral Camprodon i
Coro Agrupación musical Alhama de Murcia.
A les 11 h, visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec del PAHT.
Punt de trobada oficina de turisme de Camprodon: c/Sant Roc,22. Telèfon de reserva: 0033 (0)468
839 949.
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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.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h.
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.
GOMBRÈN

26

Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics. Al
matí trobada de segadors i nomenament dels caps de colla. A continuació, es comença a segar. Dinar
popular, concert i ball d’acordionistes.
VISITA GUIADA:
•

•

Diumenge 26 de juliol de 2015, 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.
Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat tel. 972 73 03 00.
LLANARS

12
25

Trobada de motos antigues.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb Cavall Bernat.
MOLLÓ

10

11

Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) Al vespre, engalanament de
carrers. Els carrers hauran d’estar engalanats abans del dissabte, a les 10 del matí. Enguany, un jurat
independent, de fora del municipi, valorarà els carrers participants.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015) A les 9.30 h, al serrat de can
Julià, Tir al plat. A les 10.30 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça
Major, parc infantil. De les 12 a les 13 h, venda de la samarreta oficial de la Festa. A les 13 h, a la
plaça Major, vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, sortida del
bicicrucis. A les 18.30 h, pels carrers de Molló, cercavila – xaranga amb la colla Xirois. La xaranga
actuarà a la plaça Major. Quan arribi el bicicrucis a can Parruc acompanyarà a tothom fins a la piscina.
A les 20 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit
amb Trio de Gala.

Agenda d’activitats del
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Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). Durant tot el dia, a la
piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 11.20 h, cercavila – passant de la casa de la
Vila a l’església. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa solemne en honor a la Mare de Déu
del Roser. A les 12 h, al carrer de l’Església, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major.
Sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 17 h, a la plaça Major, farcell de jocs per a la Mainada. A les
18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Ripollès. A les 22.30 h, a la sala Polivalent, sessió de
teatre amb Improshow.
Festa del Roser (fer servir l’etiqueta a Twitter o a Instagram #roser2015). A les 11 h, a la plaça
Migjorn, matí de jocs per a petits i grans. A les 14 h, a la plaça de la font Vella, dinar popular. Cal
comprar tiquets a can Bruel, l’Esclusa o can Bertran, abans del dissabte 11 de juliol. Preu: 14€ adult;
fins als 12 anys, 10€. A les 15.45 h, a la plaça de la font Vella, entrega de premis del concurs de
carrers. A les 16 h, a la plaça de la font Vella, xeringada i festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça
Major, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20
h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
Santa Magdalena. Al matí, al Pedró de Santa Magdalena, missa i benedicció del terme del veïnat de
Favars. Repartiment del pa.
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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

12

Aplec de la Mare de Déu del Puig de França (programació segons cartell).
PARDINES

31

Festa Major. A la tarda engalament de carrers i pregó. a les 21.30h sopar popular i a partir de
mitjanit, nit jove. Organitza: comissió de Festes de Pardines.
PLANOLES

INFORMACIONS DIVERSES:
•
•

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
4
19
23

V Trobada d'acordionistes.
X Trobada de Col·leccionistes (punts de llibres i xapes).
Festa Major. Al vespre repic de campanes i pregó.
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Festa Major. Dinar popular, jocs de cucanya i xocolatada a la tarda. Ball amb Cafè trio al
vespre. Seguidament Dj's.
Festa Major. Al matí missa i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot. A la tarda sardanes i
al vespre ball de Festa Major amb The Pardo's Cat, Cat Rock i Dj.
Festa Major. Al matí esports d'aventura, a la tarda inflables i festa de l'escuma. Al vespre
Havaneres amb el grup Norai.

ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
4
4
4

19
26

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
XXV Travessa Núria-Queralt. La Travessa Núria-Queralt és una prova de les anomenades
ultratrail o cursa d'ultraresistència amb un recorregut obert i perfectament senyalitzat de 92 km,
amb 5.500 m de desnivell positiu i 6.800 m negatiu.
La Clàssica Olla de Núria gaudeix d'un marc muntanyenc incomparable, i un ambient festiu que fa
que tothom hi vulgui ser.
Festa infantil d'estiu. Dia dedicat als més menuts de la Vall, on podran gaudir d'un seguit d'activitats,
tallers, jocs, màscares, actuacions, en l'entorn del Cau de la Marmota.
RIBES DE FRESER
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Vallbirra. A les 18h s'aixequen les persianes de la Fira i a les 19h tast de cerveses. A les 20.30h Sopar
popular a la plaça del mercat (8,5€ sopar, 14,5€ sopar+tast de cervesa+got). Els tiquets es podran
comprar a la plaça del Mercat. A les 21.30h aprèn danses Mallorquines amb Sa Revetlla i danses
Irlandeses amb Aires Celtes. Organització: Esbart Eudald Coma.
Cinema. A les 21.30h, Otel·lo d'Orson Welles, en versió original subtitulada, al Cinema Catalunya.
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
Durant tot el dia, Vallbirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat,Mostra de danses tradicionals: Agrupació Sa
Revetlla de Sant antoni (Mallorca), Tarianer Tanzgruppe (Hongria), Esbart Arrels de Lleida, Agrupació
Folklòrica Igualadina, Esbart l'Espolsada de Premià de Dalt, Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc
(Torrelles de Llobregat) i la secció infantil i d'adults de l'Esbart Eudald Coma. A les 21 h, a la Plaça,
sopar i tot seguit concert amb els Randellaires a la plaça del Mercat. Organització: Esbart Dansaire
Eudald Coma.
VI Festival Valldansa. A les 10.30h Cercavila dels grups de la mostra de danses tradicionals pels
carrers de Ribes, amb actuacions a la plaça de la Saida, davant de la Residència Municipal de la Gent
Gran i a la Plaça del Mercat. A les 12h. Espectacle de jotas aragoneses a càrrec del centro aragonés
de Barcelona.

5

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Genisenca. Organització: Amics de
la sardana.

11

A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. Organització: Amics de
la sardana.
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Cinema. A les 22h, Film de l'Arcadi Oliveres, al Cinema Catalunya. Organitza: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes.

12

"L'aventura de menjar" Recollida d'aliments de primera necessitat per al banc
d'aliments, de 10 a 14h i de 16 a 18h, es podran gaudir d'inflables, tir amb arc, rocòdrom,
circuit d'orientació i més activitats lúdiques pensades per petits i grans. A partir de les
18h hi haurà xocolatada i ball de fi de festa a càrrec de Patates Folles Rock Band. Preu: 1
€ per gaudir de les activitats mig dia i de 2 € per utilitzar-les tot el dia, a més de fer l'aportació
dels aliments bàsics, en la quantitat que es desitgi. Organització Associació de Bombers
Voluntaris de la Vall de Ribes.
Sessions d'Òpera als Cinemes de Catalunya. Carmen, que s'emetra des del Teatro Antico
Taormina de Grècia. Les sessions seran de molta qualitat visual i de so, ja que s'emetran a través
d'un senyal via satèl·lit. Abonament per a totes les sessions. Organitza: Associació Amics del
cinema de la Vall de Ribes. http://www.amicscinevallderibes.com/
1r Ribes Roc. Obert d'escalada de Ribes de Freser. A les 9h inscripcions i escalfament,
portes obertes per a tota la canalla. A les 10.30h, inici per a totes les categories. A les
12.30h finals. Tot a la C-17 a l'entrada de Ribes sota el pont del cremallera. Categories. femení i
masculí (sub-15, sub-18 i absoluta). Preu: Competició, esmorzar i samarreta 12 €. Informació i
inscripcions anticipades. Tel. 633 534 503 i a/e: info@oxineu.com.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
Trobada Gegantera. Durant tot el dia. Organització: Els Gegants i grallers de Ribes de Freser.
A les 18h, a la plaça del Mercat, Concert d'estiu a la fresca, amb Growing Spiders.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
A les 22h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Ripollesa. Organització: Amics de la
sardana.
A les 22h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
A les 18h, Teatre "Políticament incorrecte" a càrrec de Teatre d'emergència, al teatre
municipal.
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ALTRES ACTIVITATS:
•

•

Gaudeix de l'estiu. Organitza: Servei de Joventut.
Recollir inscripció i informació a l'ajuntament o https://joventutripolles.wordpress.com/
- Dc 8 de juliol de 17 a 19h. Taller de trenes de colors i tatuatges de henna a la piscina.
- Dj 9 de juliol tot el dia. Sortida Parc aquàtic Waterworld. Cal inscripció prèvia.
- Dc 15 de juliol de 20 a 22h. Geocaching. Cal inscripció prèvia.
- Dj 16 de juliol tot el dia. Sortida a la platja + caiac. Cal inscripció prèvia.
- Dc 22 de juliol d'11 a 13h. Jocs d'immersió i slackline a la piscina.
- Dj 23 de juliol tot el dia. Sortida Parc d'aventures Bosc tancat. Cal inscripció prèvia.
- Dc 29 de juliol d'11 a 13h. Taller de batuts de fruites a la piscina.

Les places són limitades. Inga Drake i Martín - joventutvfreser@gmail.com- Tècnica de joventut
de la Vall del Freser.
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.
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A les 22 h, al Museu Etnogràfic, Tocs de Nit: “Nits Reials”. Xerrada a càrrec del Dr. Eudald Maideu
sobre les pel·lícules eròtiques que Alfons XII va fer rosar entre el 1915 i el 1925, als germans Baños.
Seguidament, es passarà una d’aquestes pel·lícules com a mostra. Organització: Museu Etnogràfic de
Ripoll.
Cloenda 34ena Escola d’Estiu del Ripollès. A partir de les 17 h, parada de llibres i material audiviosual
de la Biblioteca Lambert Mata. A les 19 h, a la plaça Sant Eudald, "Onsevulla tinc part: poesia
cantada", poesia cantada a càrrec d’Eva Curto i Joan Josep Mayans. Organització: Biblioteca i Grup de
Mestes.
Acampada al pla de Pena (Sant Amand) i missa. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Sardanes amb la cobla la Principal de Cassà, al barri del Ninot. Organització:
AV Barri i Agrupació Sardanista.
A les 16.30 h, a la sala Eudald Graells, concert d’Acordió d’Anatol Erimciuc. Organització: Coral la Flor
de Maig.
Festa del barri del Pla de Sant Pere. Organització: AV Barri.
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AV Barri.
Tocs de Nit. A les 20 h, davant al Museu, "Camí de ronda, la muralla del coneixement” Passeig per
l'exterior de les muralles que encerclaven el cos Monàstic i la vila de Ripoll. La ruta està senyalitzada
amb codis QR per visualitzar imatges antigues de diferents punts del recorregut, per la .qual cosa és
convenient portar, si en teniu, el vostre dispositiu mòbil.
Tocs de Nit. A les 21 h, davant del Monestir, visita guiada a la Necròpolis del Monestir, a càrrec de
Guiatges del Ripollès. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21.30 h, al Teatre Comtal, pel·lícula premiades a la 32a edició del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló: “Mission Antàrtica i Guies & Cie”. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
Festa de Barri Vista Alegre. la Granja i El Solei. Organització: AV Barri.
A la sala Eudald Graells, donació de Sang. Organització: Donants de sang.
A les 12 h, festa de Sant Crostòfol. Missa i a la sortida, benedicció de cotxes i conductors, davant del
Monestir.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “Juguem”, proposta en col·laboració amb la
Fundació MAP i Rut Rigat i Ester Forment. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Gran, Ripollesdansa: “Stand” d’Agitart. Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça Sant Eudald, Ripollesdansa: “To be continued...”, krego-Martin Dansa.
Organització: Ripollesdansa.
A les 20 h, a la plaça de la Lira, Ripollesdansa: “Corpo em Crise” a càrrec de la companyia No Tchäo.
Organització: Ripollesdansa.
Tocs de Nit. A les 22 h, a la plaça Sant Eudald, cinema a la fresca: “Ocho apellidos vascos”.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Puppets” a càrrec de Cia Dimpro. Organització:
Ripollesdansa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll amb la cobla Sant
Jordi i Laia Frigolé, cant. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AV Barri.
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Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, mostra de labors i manualitats. Organització: Associació de
Dones de Ripoll.
A les 17 h, al Claustre del Monestir, Ripollesdansa: proposta dels participants acompanyades per
Shahar Dor, Cristiane Boullosa, Yaya’s i Cia Un sol traç. Organització: Ripollesdansa.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents. Organització:
Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19.30 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll per a tothom.
Merles, cignes, amors, ritmes i ... el carnaval dels animals. Carme Brugarola, Josep Lluís Puig, violí;
Joan Antoni Pich, violencel; Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 20 h, a la plaça del Monestir, Ripollesdansa: “Eixir” amb Cia Un Sol Traç. Organització:
Ripollesdansa.
Al passeig Ragull, 62è Aplec de la Sardana. Reconeixement sardanista a la compositora M. Teresa
Monclús i Marquès. Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig cobla, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat
de Barcelona. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de
clausura del 27è curs d’interpretació musical. Organització: Amics de la Música de Ripoll i
Ajuntament.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AV Barri. Sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. Organització: Agrupació Sardanista i AV Barri.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració dels 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca Lambert Mata. Comentari col·loqui: "Els nois" de Toni Sala”, moderador
Ramon Alabau, amb la presència a la tertúlia de l'autor del llibre i amb un petit piscolabis al final
del comentari col·loqui. Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 36è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de joves
promeses: Isabel Romero, flauta; Isabel Camarasa, piano i Gonzalo Álvarez, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll i Ajuntament.
A les 18 h, davant de la botiga 1/2 Lliura, taller: “aprèn a cuinar els nous super cereals: mill, fajol,
espelta, quinoa i telèfon Receptes fàcils i diferents pel teu dia a dia, a càrrec de ½ Lliura i Ester
Zapater, cuinera especialitzada en cuina macrobiòtica i raw food. Per a més informació:
www.meltingvegan.com Organització: ½ Lliura i Ajuntament de Ripoll.
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VISITES GUIADES:
•

•

Tots els diumenges, a les 11.30 h i a partir del dia 20 de juliol, de dilluns a dissabte , a les 11.30 h i a
les 17.30 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. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
A partir del dia 15 de juliol, tots els dimecres, divendres i dissabte, de les 11 a les 16.30 h, “Fes de
monjo copista”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium per conèixer el món dels copistes ripollesos a
l’edat mitjana.
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A partir del dia 15 de juliol, tots els dimarts i dijous, a les 11 h i a les 16.30 h, visita guiada a la Farga
Palau, al Museus Etnogràfic i taller “Fem un xai”, per conèixer la indústria, la identitat i la vida i
costums de l’època.

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissabte 18 de juliol, de les 10a les 11.30 h, al centre de teràpies naturals Eba (carretera de Ribes, 67
de Ripoll), meditació activa Osho per Ana Comín. Cal inscripció prèvia. Per a més informació, trucar
al telèfon: 665 21 32 00.
Campus Xavi Rabaseda. Del 29 de juny al 5 de juliol al pavelló Avellaneda. Organització: U.E. Ripoll.
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.
Els dies 11 i 12 de juliol, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi.
De l’11 al 19 de juliol, a la sala Eudald Graells, 27è Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll.
Del 13 al 19 de juliol, al pavelló l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de dansa. Per a
més informació: www.ripollesdansa.com
De l’11 al 13 de setembre, al Museu Etnogràfic de Ripoll, mostra de l’obra de Chikako Taketani.
Durant tot el mes de juliol, a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca, gravats dels alumnes del
Taller: “Tauca” d’Olot.
Del 3 de juliol 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. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre
(per Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous,
de les 16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.
__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 20.30 h, a l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs, xerrada de fotografia de viatges. Consells pràctics
a càrrec del fotògraf David Fajula. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 3, 4 i 5, el Palmàs i pavelló municipal d’esports, trobada d’espeleologia i descens de canyons.
Programa: consultar a: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 19 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de les exposicions: “El comte Arnau, paisatge i llegenda”,
del fotògraf de Pau Guerrero i “El Mite sobre paper”. Materials del Centre de Documentació del Mite
del comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla Premià. Organització: Agrupació Sardanista
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 20 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix de l’estiu – Gimcana de Geocaching. Inscripcions fins
al 3 de juliol. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18 h, a la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia, Presentació del XX Cicle de
Representacions del Mite del Comte Arnau: conferència a càrrec del crític literari Sam Abrams: “El
comte Arnau: visions i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI” Per a més informació: Terra de
Comtes i Abats. www.terradecomtes.cat reserves@terradecomtes.cat 972 70 45 56. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, inici a les cinc Fonts, espectacle de carrer: “Les ànimes del comte. L’espectre del comte
Arnau i la processó d’esperits condemnats”.
A les 22 h, a les Cinc Fonts, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau: “Les Ànimes del
Comte”. L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Els dies 11 i 12, sortida 3.000. Hora i punts de sortida, consultar la web: www.uesantjoan.cat
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la piscina municipal, festa a la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Club Piscines i Esport
Abadessenc.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Cervianenca. Organització: Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de dansa: “Som i serem” per part de l’Esbart de Rubí. Preu entrada: 12€. Preu abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnar: 30€. Venda de localitats:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Telèfon: 972 72 05 99. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
58a Missa al cim del Taga. Punt de sortida, consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 11 h, al Centre Cívic – El Palmàs, Gaudeix l’Estiu: excursió i dinar al gorg de Malatosca.
Inscripcions fins al 3 de juliol. Per a més informació, al Centre Cívic – El Palmàs. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, XX Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau:
espectacle de música: “El mite del comte Arnau fet música” a càrrec de l’Albert Guinovart & Alart
Quartet. 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.
Els dies 25 i 26 de juliol, a partir de les 11 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Mercat medieval
pels carrers de la vila Vella, on s’omplen de firaires i artesans , de música i espectacles, d’olors i
sabors que permetran endinsar-nos en el passat medieval. Organització: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses – Brivall. Col·laboració: Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses i Associació de
Veïns de la vila Vella.
Els dies 25 i 26, durant tot el dia, a la plaça Comamala, taverna de la vila Vella: dinars i sopars
medievals. Organització: Associació de Veïns de la vila Vella. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb els Pescadors de l’Escola. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al claustre del Monestir, espectacle de teatre: “Arnaus” – SAT Teatre Centre.
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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 2 de maig al 26 de juliol, a l' Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Sonido del origen de
l’artista Waltraud Maczassek. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14
h. Organització: Regidoria de Cultura –Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 12 al 30 de juny, al palau de l’Abadia, Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de Sant
Joan. De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge: de 10 a 14 h. Organització: Escola
d’Art de Sant Joan de les Abadesses.

VISITES GUIADES:
•

Tots els dissabtes, 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-alt-ter.org / info@alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES

18 i 19 Al pavelló d’esports municipal, 24 Hores de futbol sala. Inscripcions fins el 14 de Juliol. Sorteig el 16
de Juliol al mateix pavelló. Telèfon de contacte : 625 53 66 03 / 646 87 58 67
25
25è aniversari festa de l'Avinguda Mariner: amb sopar popular i havaneres.
SETCASES
4
19
26

III Repte del Ter.
Al matí a Vallter, Copa catalana de trial.
A partir de les 12 h, a l’Església, XV Festa d’homenatge a la gent gran. Per més informació a
l'Ajuntament de Setcases.
ALTRES ACTIVITATS
• Dijous 18 de juliol, Visita guiada a Setcases en català- a càrrec del País d’Art i d’Història
Transfronterer. Punt de trobada a l’aparcament entrada poble. Preu: 5€. Cal reserva prèvia.
• Dijous 30 de juliol, a les 15.00 h, Visita guiada a Setcases- Francès (País d'Art i d'Història).

Agenda d’activitats del
Ripollès
TOSES
Festa Major. A les 12h, Missa en Honor a Sant Cristòfol i Santa Magdalena (Benedicció dels pans,
dels vehicles i sucamuia). A les 18.30h Concert a càrrec d'Orgue de gats. A les 23h Ball de nit a
càrrec de Orgue de gats.
A les 12h, jocs per mainada.
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12

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4 Sortida a les 9.30 h, excursió de les caramelles a Water Wolrd. Preu: adult 17€; nens (fins a 16 anys): 9€.
L’autocar va a càrrec del grup de les caramelles. Organització: Grup de Caramelles.
4 Dissabte 4 i diumenge5, 11è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
12 XVII Aplec de Milany. Sortida a peu cap a Milany, a les 9 davant del Forn. Abans de dinar, missa de camp
al collet de Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè.
Preu: 12€ i 8€ nens. Cap inscripció prèvia abans del dijous 10 de juliol, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
18 V Trobada Gegantera. A les 17 h, plantada de gegants. A partir de les 16 h, cercavila. Organització:
Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
18 XXX Gran Sardanista. A les 9.30 h, a l’aire lliure, a la zona esportiva, pa, vi i sardanes a la brasa (cal que
cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb Ostres, Ostres. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
ALTRES ACTIVITATS:
•
•

•
•
•
•

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€
Casal d’estiu 2015, a Vallfogona de Ripollès. Del 22 de juny al 31 de juliol (torns setmanals). Horari:
de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu: 45€/setmana. Cal inscripció prèvia fins al
8 de juny. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: l’Escola de
Vallfogona.
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. A partir del 22 de juliol, dilluns i dimecres, a partir de
les 18h al Local Polivalent. Organització: Veïns i veïnes del poble.
Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els divendres, a les 20:15h
(una hora i mitja de sessió). Organitza el grup de teatre Milany. Preu: 5€/ sessió; 15€ mes (4
sessions). Contacte: Joan 699443405
Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat

Agenda d’activitats del
Ripollès
VILALLONGA DE TER
19

XIII Firallonga Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb ponis
i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de Vilallonga de
Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
A les 12 de la nit, a la zona esportiva municipal, Festa del Jovent amb concert de Ebri Knight.
Organització: Associació cultural del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
A les 22 h, a la zona esportiva Municipal, Piscina a la Fresca. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter.
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31

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 divendres, de les 17 a les 19.30h.
Dissabte 18 de juliol, visita guiada a La Roca - PAHT - A les 18h. a la Plaça de la Roca. Preu: Adults 5€
nens menors de 12 anys Gratuït. Organitza: País d'Art i d'Història Transfronterer - Ajuntament de
Vilallonga de Ter.

