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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.
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A les 8.30 h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Canes-Santigosa Santigosa-Canes. Esmorzar Sant Joan. Organització: Unió Ciclista Campdevànol.
Sortida a la “II trobada senderista transfronterera dels Pirineus orientals”. Molló/Coll Pregon. Més
informació: www.gec-campdevanol.org.
A les 17.30 h a la sala Diagonal, ball amb Andreus duets. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.
Actes de la Diada Nacional de Catalunya. A les 11 h, a la pl. Anselm Clavé, Acte institucional de la
diada. Parlaments i cantada de l’Himne Nacional de Catalunya. Organització: Regidoria de Cultura i
Festes i Assemblea Nacional Catalana de Campdevànol. A les 18 h a la Pl. Antoni Maria Claret, XVIIIa
Cantada d'Havaneres amb el Grup Terral. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració:
Associació de Veïns del Roser, Sant Cristòfol i Arc de Sant Martí. Nota: S'oferirà rom cremat per a tots
els assistents.
A les 8.30 h sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a Vilada-Castell de l’Areny.
Esmorzar Castell. Organització: Unió Ciclista Campdevànol.
A les 17.30 h a la sala Diagonal, ball amb Duet solistes. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització:
Associació de Balladors de la sala Diagonal
Festa Major La Gala 2015. Durant tot el matí per tot el poble. XIIIè Concurs de pintura ràpida “Coll i
Bardolet”. Inscripcions des de les 8 a les 10 h al Centre cívic la Confiança. Nota: Per consultar les
bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web: www.campdevanol.org. Organització: Associació de
Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. A les 22 h, a la plaça de la Dansa, pregó de
festa major a càrrec dels Randellaires del Ripollès. Organització: Regidoria de Cultura i Festes.
Festa Major La Gala 2015. Durant tot el matí per tot el poble. XIIIè Concurs de pintura ràpida “Coll i
Bardolet”. Inscripcions des de les 8 a les 10 h al Centre cívic la Confiança. Nota: Per consultar les
bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web: www.campdevanol.org. Organització: Associació de
Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. A les 18 h, a la Sala polivalent i sala
d’exposicions del centre cívic La Confiança, inauguració de les exposicions “Forjats LIF, dues
generacions forjant el temps. Lluís Illamola, 1935- Jordi Illamola, 1973. l “Mostra de tapissos” de
l’escola de tapissos de Montserrat Font. Organització: Regidoria de Cultura i Festes . A les 19 h, a les
Sales del Molí Gros, inauguració de les exposicions “Temps de flors” de la pintora campdevanolenca
Remei Cabello i de la mostra de pintura de l’associació de pintors Coll i Bardolet . Organització:
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. A les 21.30 h a la Carpa del carrer
Puigmal, Sopar popular de Festa Major . Preu: 12€ . Venda anticipada de tiquets al Bar Tut i Bar de
l'Estació. Nota: Podeu consultar el menú en el cartell específic del sopar. Organització: Kol·lectiu
Kampdevànol. A les 22.30 h, a la sala Diagonal. Teatre amb l’obra “una estona amb Joan Pera”. Pera
farà un repàs de la seva trajectòria artística, parlarà del seu inici, de les obres i els treballs en què ha
participat (sobretot dins del món del teatre, però també a la televisió i al cinema) i explicarà algunes
de les anècdotes i situacions més divertides i inversemblants –com, per exemple, la trobada amb
Woody Allen– que ha viscut al llarg de la seva dilatada carrera. I tot això amb el seu característic
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humor. Preu anticipat: 6 € . Preu taquilla: 8€. Organització: Regidoria de Cultura i Festes de
l’Ajuntament de Campdevànol. A les 23 h, a la carpa del carrer Puigmal. Nits de Concerts –
Campdevànol ‘15. Concerts amb els grups De Pardos Cat’s (Versions Rumba/ Ripollès- Garrotxa),
Vendetta (Ska, Reggae, Rock,.../ Pamplona), Lágrimas de sangre (Rap/ El Maresme- Barcelona),
Insershow (Versions Punk- Rock/ Barcelona). Un any més el Kolectiu Kampdevanol i la Regidoria de
Cultura i Festes uneixen esforços per programar conjuntament els concerts i de les nits del divendres
i dissabte sota la carpa del Carrer Puigmal. Durant els concerts, a la carpa del carrer Puigmal, VIè
concurs de Titius. Vine a demostrar la teva destresa cantant titius a cop de porró. Nota: saber
comptar i saber beure, amb menys o més estil, vi a porró. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol . A
partir de les 23 h, Nit de festa amb dj’s performance i convidats especials. Party's Vandalis.
Organització: Piscina Nouvandalis.
Festa Major La Gala 2015. Durant tot el matí per tot el poble. XIIIè Concurs de pintura ràpida “Coll i
Bardolet”. Inscripcions des de les 8 a les 10h, al Centre cívic la Confiança. Nota: Per consultar les
bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web: www.campdevanol.org. Organització: Associació de
Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes. De 9 a 12 h, al llarg de tot el Passeig de Can
Branques. XXVIè Concurs infantil de pesca sense mort. Trofeu especial Festa Major 2015.
Seguidament, hi haurà esmorzar gratuït per a tots els participants. Inscripció a les 8 h, a la plaça
Coberta del Barri de l’Estació. Entrega de premis a la Plaça coberta del Barri de l’Estació. Organització:
Associació de Pesca “El Freser”. A partir de les 10 h, al camp de Futbol Municipal, Partits de futbol
base categories benjamí i alevins de l'escola de futbol del Ripollès. Organització: Escola de Futbol
del Ripollès. D'11 a 13 h, a la plaça Anselm Clavé, Votació de la pubilla i l’hereu de Campdevànol
2015. Organització: Regidoria de Cultura i Festes amb la col·laboració de les entitats del poble. A les
12 h, a l'església parroquial, Tritlleig general de campanes preconitzador de la festa i despertador
d’entusiame per la mateixa . Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 16 h, a la carpa del
carrer Puigmal, XIIè campionat de botifarra. Notes: Inscripcions al mateix dia a partir de les 15.30 h,
a la barra del Kol.lectiu. Preu per parella: 20 €. Hi haurà servei de bar. Els premis seran els següents:
Primer premi. 300€ . Segon premi: 150€. Tercer premi: 100€. Quart premi: 50€ . Del cinquè al vuitè:
cava i fuet . Organització: Kol.lectiu Kampdevànol. A les 16h, al barri de Vista Alegre. IIIa Baixada
d’andròmines de Campdevànol. Una idea original del Motoclub Campdevànol amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura i Festes. Prepara la teva andròmina i anima’t a baixar pels carrers de
Vistalegre. No t’ho pots perdre ! Organització: Motoclub Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes
de l’Ajuntament de Campdevànol. A les 16.30h, sortida de la plaça Coberta i arribada a la plaça de la
Dansa. Cercavila pels carrers del poble amb els grallers i geganters. Organització: Geganters i
Grallers de Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. A les 17 h, al camp de Futbol del
Campdevànol. Partit de futbol primer equip del campionat de 3a catalana grup 17. Organització:
Unió Esportiva Campdevànol. A les 17 h i a les 18.30 h , al pavelló Mercè Guix, Partits de senior
femení i masculí. Club Bàsquet Campdevànol. Organització: Club Bàsquet Campdevànol. A les 17.30h,
a la plaça de la Dansa, Animació infantil amb heavy per xics. Una producció sorprenent estrenada a
l’Acústica de Figueres que barreja a la perfecció les lletres del cançoner català amb el heavy-rock.

Agenda d’activitats del
Ripollès

20

Abans de l’animació, es farà entrega dels premis del XIIIè Concurs de Pintura Ràpida de Campdevànol
“Coll i Bardolet”, del Xè Concurs de Dibuix Infantil, del 3er Concurs Floral de finestres i balcons, i del
1er Concurs de jardins. Organització: Associació de Pintors Coll i Bardolet, Escola Pirineu i Regidories
de Cultura, Festes i Barris. De 18 a 20 h, a la plaça Anselm Clavé. Votació de la pubilla i l’hereu de
Campdevànol 2015. Notes: El recompte de les votacions serà públic, i es portarà a terme a la sala de
plens de l’Ajuntament a les 22 h. Organització: Regidoria de Cultura i Festes amb la col·laboració de
les entitats del poble. A les 18.30 h, sortida i arribada des del Passeig Jacint Verdaguer (Can
Branques). Oplon Race Campdevànol 2015. Cursa d’un recorregut aproximat de 5 km amb 20
obstacles de tota mena. Vine a fer esport! Inscripcions: el mateix dissabte o anticipadament a
l’Ajuntament, al Bar Pavelló de Campdevànol, al Frankfurt Ripoll, i al Kine Gym. Preu: 5€ . Notes:
Podran participar els majors de 16 anys. Entrega de premis a la millor disfressa, en grup, individual i al
local. Organització: Regidories d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Campdevànol. A les 20 h, a l'
Església parroquial. Missa de la vigília. Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 23 h, a la
plaça de la Dansa, Revetlla de Festa Major'15 amb amb Duet Sharazan i la Petita Gran Orquestra
Liberty . La revetlla de Festa Major a la fresca amb el tradicional ball d’envelat a la plaça.
Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 23 h, a la carpa del carrer Puigmal, Nits de
barraques – Campdevànol ‘15. Una nit de música que ens farà passar per la dècada dels anys 80, 90,
... i fins l’actualitat. Organització: Kol·lectiu Kampdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. A partir de
les 2 h, a Nit de festa amb dj’s performance i convidats especials. Party's Vandalis. Organització:
Piscina Nouvandalis.
Festa Major La Gala 2015. A les 7 h, a la carpa de Can Ribalaigua, Cercavila amb els Grallers de
Campdevànol i xocolatada. Organització: Grallers de Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. A
les 11.30 h, a l' Església parroquial, Missa solemne de la Festa Major. Organització: Parròquia de
Campdevànol . A les 12.30 h, a la plaça Anselm Clavé, acte de proclamació de la pubilla i hereu de
Campdevànol 2015, i en acabar 2 sardanes amb la Cobla la Flama de Farners. Interpretació, 100 anys
després (1915-2015), de la sardana la Campdevanolina de Damià Casanova. En aquesta ocasió, la
sardana d’honor serà la Campdevanolina de Damià Casanova i Costa. La sardana instrumentada per a
cobla per Ramon Serrat i Fajula i adaptada per la seva interpretació actual per Jordi Molina fou
interpretada l’any 1915 per la Cobla Selvatana en el marc de les festes de la Gala, i es perdé en el
temps. La recuperació, 100 anys després de la seva interpretació, de la sardana i la seva
reprogramació ha estat possible gràcies a l’esforç de diferents persones que han contribuït a que
molts anys després puguem ballar de nou, una sardana que constitueix un element rellevant del
nostre patrimoni immaterial! Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 18 h, a la plaça de la
Dansa, Ballada de la Dansa de la Gala de Campdevànol, Element Festiu Patrimonial d’Interès
Nacional, i a continuació 4 sardanes amb la Cobla la Flama de Farners. Organització: Balladors de la
Gala i Regidoria de Cultura i Festes. a les 19 h, a la sala Diagonal, Concert de Festa Major i tot seguit
Ball de vetlla amb la Venus Orquestra. Per primera vegada, convertim la tarda del diumenge de Festa
Major en una gran festa: un gran concert seguit de ball amb l’Orquestra Venus i per fer més amena la
vetllada aperitiu per tots els assistents. Preu: 10€ . Notes: A la mitja part entre el concert i el ball hi

Agenda d’activitats del
Ripollès

21

22

haurà un aperitiu per a tots els assistents, inclòs amb el preu de l’entrada. Organització: Regidoria de
Cultura i Festes . A partir de les 23 h, a Nit de festa amb dj’s performance i convidats especials.
Party's Vandalis. Organització: Piscina Nouvandalis.
Festa Major La Gala 2015. A les 9 h, a l' Església parroquial, Missa. Record per als nostres difunts.
Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 12 h, al barri de la Creu. Audició de sardanes al barri
de la Creu a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Notes: A la mitja part, s’oferirà una copa de cava i es
portarà a terme la tradicional fotografia de família de tots els assistents amb la cobla, reproduint la
instantània característica de l’any 1912. Organització: Regidoria de Cultura i Festes, Cobla Selvatana i
veïns del Barri de la Creu. A les 17 h, a la Residència Geriàtrica. Missa. Organització: Parròquia de
Campdevànol. A les 18 h, a la plaça de la Dansa, Ballada de la Dansa de la Gala, Element Festiu
Patrimonial d’Interès Nacional, i a continuació 4 Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A les
19.30h, a la sala Diagonal, Concert de Festa Major amb la Cobla Orquestra Selvatana. El tradicional
concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana, que any rere any omple de gom a gom la Sala
Diagonal Preu: 5 € (veure notes per la compra d’entrades). Organització: Regidoria de Cultura i Festes
i la sala Diagonal. A les 23.30h, a la sala Diagonal, Ball del confeti amb l' Orquestra Selvatana i tot
seguit actuació d’Autoput i dj. Un clàssic de la Gala, el ball del confeti. Preu : 6 € (inclou 1 bossa
confeti). Nota: Durant tota la nit hi haurà un gran canó que dispararà confeti entre tots els assistents.
Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la Sala Diagonal.
Festa Major La Gala 2015. A les 17 h, a la plaça de la Dansa, Festa de l’escuma a càrrec de la
Gresca.cat. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 19 h, a la plaça de la Sardana, Audició de
sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot. Nota: A la mitja part de l’audició s’oferirà com ja es tradició
xurros, gentilesa de Xurreria Ramos. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. A les 22 h, al pont de
la Farga. Gran espectacle piromusical de fi de festa a càrrec de la Pirotècnia Sant Roc. Notes: Per tal
de poder visualitzar l’espectacle piromusical podeu situar-vos al Carrer Puigmal davant del solar de la
nova escola, a l’altura de la intersecció amb el Carrer Diagonal. Des d’allà on es podran apreciar amb
major esplendor els focs d’artifici. Organització: Regidoria de Cultura i Festes.
Notes informatives de Festa Major. Senyeres i domassos: Per enriquir i engalanar més la nostra
festa us animem a posar senyeres i domassos als balcons. Llotges a la Sala Diagonal: A causa de la
poca demanda de les llotges en els darrers anys, s’ha decidit no sortejar-les i per tant, aquest any
seran d’ús lliure tan en la sessió de teatre de divendres com en el ball de dilluns. Per altra banda,
durant els concerts de diumenge i dilluns les entrades a llotja es vendran sobre plànol i exclusivament
per llotges completes de 6 persones. Pel ball de diumenge, les llotges quedaran adjudicades als
compradors de l’entrada corresponent. Venta d’entrades: Els concerts sota la carpa del Carrer
Puigmal de divendres i dissabte i el ball de Festa Major de dissabte a la Plaça de la Dansa són gratuïts.
Tant les entrades de divendres de teatre com les del ball de dilluns a la Sala Diagonal es començaran
a vendre mitja hora abans de l’inici de les dues actuacions a la taquilla exterior de la Sala Diagonal.
Les entrades del teatre de divendres es podran comprar anticipadament a l’Ajuntament en els horaris
esmentats a sota. Les entrades del concert de diumenge i del ball de vetlla amb Venus Orquestra, així
com les entrades del concert de la Orquestra Internacional Selvatana seran numerades i es van
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vendran sobre plànol. Horari de la venta: dimarts dia 15, dimecres dia 16, dijous dia 17 i divendres 18
de 9 a 14 h a les oficines de l'Ajuntament. Dissabte 19, a la plaça Clavé d' 11 a 13 h i de 18 a 20 h. Així
mateix 1 hora abans del concert es vendran les entrades restants a la guixeta de la sala Diagonal.
L'enumeració pretén evitar les cues dels altres anys. Els informem que les obertures de portes dels
dos concerts tindrà lloc a les 1 h, i en cap cas abans. Mal temps i causes de força major: En cas de
mal temps algunes activitats poden quedar suspeses, i altres es celebrarien a la Sala Diagonal. Els
organitzadors es reserven el dret de modificar el programa si causes de força major hi obliguessin.
Participació: L'Ajuntament de Campdevànol agraeix la participació a tot i a totes els que han
col·laborat en l'organització de la nostra Festa Major. Xarxes socials: Podeu seguir els actes de la Gala
al moment al Facebook de l’Ajuntament de Campdevànol. Així mateix suggerim com a etiqueta pel
seguiment via twitter #LaGala15.
A les 18.30 h, al centre cívic, Conferència “Alimentació en persones amb demència”. Organització:
Fundació Vella Terra.
A les 18 h, a la biblioteca, “Campdevànol: terra d’acollida” a càrrec de Cristina Iglésias. Organització:
Ajuntament de Campdevànol.
A les 9 h, sortida des de Campdevànol amb bicicleta de carretera cap a el Baell-Campelles- BatetSerrat. Esmorzar Campelles. Organització: Unió Ciclista Campdevànol.
A les 17.30 h, a la sala Diagonal, Ball amb Pep i Mªjosé. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització:
Associació de Balladors de la sala Diagonal.
EXPOSICIONS:
• Forjats LIFTS, dues generacions forjant el temps. Lluís Illamola 1935-Jordi Illamola 1973. En Lluís
treballa de ferrer durant més de quaranta anys. A estones fa escultures que ven en exposicions i a
particulars. A Osona podem trobar moltes reixes, baranes, etc que han nascut de les seves mans. En
Jordi agafa el relleu i s' involucra en trobades, cursos i tot allò que té a veure amb la forja tradicional i
contemporània. Es dedica a la forja tradicional i escultura pública. Lloc: Sala polivalent del Centre
Cívic la Confiança. Inauguració: Divendres, 18 de setembre, a les 18 h. Horari d’obertura: durant la
Festa Major, de dissabte a diumenge de 12 a 13.30 h i de 18 a 20.30 h . Dilluns de Festa Major de 18
a 20.30 h.
• Tapissos de l’escola de tapissos Montserrat Font. Lloc: Sala d’Exposicions del Centre Cívic la
Confiança. Inauguració: Divendres, 18 de setembre, a les 18 h. Horari d’obertura: de dissabte a
diumenge de Festa Major de 12 a 13.30 h, de 18 a 20.30 h. Dilluns de Festa Major de 18 a 20.30 h.
• Obres del XIIIè concurs de pintura ràpida Coll i Bardolet 2015. Lloc: Sala auditori del Centre Cívic la
Confiança. Horari d’obertura: de dissabte a diumenge de Festa Major de 12 a 13.30 h, de 18 a
20.30h. Dilluns de 18 a 20.30 h. El dimarts de Festa Major de 18 a 20 h.
• Obres dels alumnes de l’associació de pintors Coll i Bardolet. Obres realitzades durant el curs 201415. Lloc: sales del Molí. Inauguració: Divendres, 18 de setembre, a les 19 h. Horari d’obertura: de
dissabte a dilluns de Festa Major de 11 a 13 h i de 17 a 20 h. El dimarts de Festa Major de 18 a 20 h.

Agenda d’activitats del
Ripollès
•

“Temps de flors” de la pintora campdevanolenca Remei Cabello. Aquesta exposició que us presento
són flors plenes de colors, imaginació i esperança. Obra realitzada amb la tècnica d’acrílic en la em
trobo molt agust, ja que puc realitzar tot allò que em passa pel cap, en el moment que vulgui, sense
esperar un llarg temps de secat ni perden la qualitat d’una bona pintura. Vine i gaudeix de tot un
món de color que t’ofereixo a mans plenes i que vull transmetre’t amb un bon grapat de flor de
benvinguda. Lloc: Aparador i Sala del Molí. Inauguració: Divendres, 18 de setembre, a les 19 h. Horari
d’obertura: De dissabte a dilluns de Festa Major de 11 a 13 h i de 17 a 20 h. El dimarts de Festa Major
de 18 a 20 h.
CAMPRODON
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Trofeu Oncolliga al camp de golf. Organitza: Club Golf Camprodon.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “Requisitos para ser una persona normal”.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “Requisitos para ser una persona normal”.
Aplec Mare de Déu del Roure. A les 12 h, Missa de la Mare de Déu. Tot seguit, vermut popular. A les
18 h, Rosari. Totes les activitats es faran a la capella de la Mare de Déu del Roure.
Baixada de torxes a càrrec d’Òmnium i ANC.
Diada Nacional de Catalunya. Al migdia, Lectura del manifest a la plaça de la Vila.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “Mr. Holmes”.
Trofeu Carnisseria Pairó al camp de golf. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “Atrapa la bandera”. A les 22 h, al cinema Casal
Camprodoní “Mr. Holmes”.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní , Cinema: “Mr. Holmes”.
A les 9 h, Torneig Golf Camprodon. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “Mi casa en París”.
A les 18 i 22h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “Mi casa en París”.
A les 9 h, Torneig Golf Camprodon. Organització: Club Golf Camprodon.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “El apóstol”.
A les 18 i 22 h, al cinema Casal Camprodoní, Cinema: “El apóstol”.
VISITES GUIADES:
• Dijous 3 de setembre, a les 11 h, Visita guiada en francès per Beget: “l’església de Sant Cristòfol” a
càrrec del PAHT.
• Dissabte 5, a les 18 h, Visita guiada en francès per Camprodon: “L’estiueig a Camprodon” a càrrec
del PAHT.
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 1 h.
pavelló Llandrius de dilluns a divendres, de les 16 a les 20 h. Dissabte de les 15 a les 19 h.
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Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17h a 20.30 h.
Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14mh i de 16 a 19 h. (diumenge només matí).
Del 24 de juliol al 13 de setembre, trenet Turístic de la Vall de Camprodon.
GOMBRÈN
Festa Major. A les 22 h , a la plaça del Roser, 25è gran quinto. A continuació, actuació de l’humorista
Mayte Carreras, a la mateixa plaça.
Festa Major. A les 9 h, al pati de les escoles, 9è campionat de petanca. A les 10 h, Activitats de
Quads per a la mainada, amb la col·laboració de Motor Club Campdevànol. A les 12 h, repicament de
campanes. A les 16 h, a la plaça coberta, 24è campionat de botifarra (Inscripcions una hora abans).
4rt memorial Ramon Cortacans “Segarra”. A les 17 h, a la plaça del Roser, espectacle infantil a càrrec
de Disco Baby. A continuació, Xeringada, a la mateixa plaça del Roser. A les 23 h, espectacular
correfoc amb els Diables de Ripoll. A les 24 h, a la plaça Coberta, gran ball amb el grup Liberty, a
continuació Discomòbil.
Festa Major. A les 10 h, cercavila amb Cap grossos a càrrec de la Principal de Berga. A les 10 h, missa
solemne. A les 11 h, a la plaça del Roser, parc infantil. A les 13 h, a la plaça del Roser, sardanes a
càrrec de la Principal de Berga. A les 18 h, a la plaça del Roser, tradicional ballada de la dansa
Gombrenesa orquestrada per la Principal de Berga. A continuació, sardanes amb la mateixa cobla. A
les 19 h, a la plaça del Roser, concert-ball de vetlla amb el grup Cafè Trio.
Festa Major. A les 9.30 h, Missa en sufragi dels feligresos traspassats durant l’any. A les 11 h, a la
plaça del Roser, jocs de cucanya. A les 18 h, a la plaça del Roser, ball Cerdà amb la cobla la Principal
de Berga. A continuació, ballada de sardanes amb la mateixa cobla. A les 20 h, Mar i Muntanya
(sardines, cansalada, pa i vi), a la plaça Coberta. A les 22 h, a la plaça Coberta, cantada d’havaneres.

ALTRES ACTIVITATS:
• Divendres 25, a les 18.30 h. Visita guiada: Sopar entre cérvols. Punt de trobada plaça del Roser de
Gombrèn. Descripció de l'activitat: A la tardor els cérvols entren en zel. Tot cercant parella deixen la
protecció dels boscos i són més fàcils de veure i sentir. Provarem de trobar-los; veniu? La visita inclou
un sopar a La Canal. Preu: 18€; Menor de 10 anys: 8€. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@altter.org. Organitzat per: CEA Alt Ter - 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.
• Diumenge 27, 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.
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LLANARS
Festa Major: A la tarda, engalanament de carrers. A les 18 h, a la sala polivalent, Taller infantil:
confecció de capgrossos. A les 19 h, a la sala de Festes, venda de samarretes de la Festa Major. A les
21.30 h, al passeig de Mn. Lluis Suriñach, Animació musical, focs artificals d’inici de Festa Major i
cercavila a càrrec de la Sinforosa. A les 22 h, sopar del jovent. A les 00.30 h, a la sala de Festes Disco
Mòbil.
Festa Major: A les 10 h, visita del jurat a tots els carrers engalanats del poble. De les 12 a les 14 h i de
17 a 21 h, a la sala de Plens de l’Ajuntament, 1er concurs de rams silvestres. A les 11.30 h, a l’Església
de St. Esteve, celebració de l’Eucaristia presidida i que predicarà l’Homilia Mn. Lluis Solà i Triadú,
rector de Sant Esteve d’Olot i fill de Llanars, oferatori amb veneració als Sants Metges i processó. La
Cobla Genisenca acompanyarà cantant la missa. A les 12.30 h, al balcó de l’Ajuntament, Pregó de
Festa Major, a càrrec de Josep Pedosa, Llanarec de l’any 2014. A les 13 h, a la plaça de l’Om, dues
Sardanes amb la Cobla Genisenca. La 2ª serà la nostra sardana Llanars festiu. A les 16.30h a la sala de
Festes, espectacle d’animació infantil, amb Pot petit i mermelada Band. A les 16.45 h, a la pista
Poliesportiva, partit de futbol infantil (fins a 12 anys). Inscripcions a l’Ajuntament. Al finalitzar
berenar per als jugadors. A les 17.30 h, a la pista Poliesportiva, partit de futbol casats contra solters.
Inscripcions a l’Ajuntament. Al finalitzar berenar per als jugadors. A les 18 h, a la plaça de l’Om,
audició de Sardanes amb la Cobla Col·legi Santa Maria de Blanes. A les 00 h, a la sala de Festes, Gran
Ball de nit, amb l’Orquestra Moonlight. A partir de les 03 h, a la sala de Festes, Disco Mòbil. A les 5 h,
Gran despertada pels carrers del poble amb Batuka l’Olla (hi haurà coca i fuet).
Festa Major: A les 11.30 h, a l’Església de St. Esteve, Missa Solemne, presidida pel Pare Josep
Baquer, cantada amb acompanyament d’organista. De les 12 a les 14h, i de les 17 a les 21 h, a la sala
de Plens de l’Ajuntament, 1er concurs de rams silvestres. A les 12.30 h, a les escales de l’Església,
foto de grup de tots els Llanarecs i a la plaça de l’Om, Ball de la geganta Roser i capgrossos i concert
de Gumbo Jass Band amb la música de New Orleans, amb vermut popular. A les 16.30 h, a la sala de
Festes, Taller infantil de bosses i inflable gegant. A les 17 h, a la plaça de l’Om, cinc Sardanes, amb la
Cobla Ciutat de Girona. Tot seguit, a la plaça de l’Om, Danses tradicionals catalanes, amb els
Dansaires de l’Om i un esbart convidat. A les 23 h, a la sala de Festes, Gran concert de Festa Major i
ball de nit amb la Montecarlo. Després del concert es lliuraran els premis de l’engalanament de
carrers, i del concurs de rams silvestres i es proclamarà “el Llanarec de l’any”.
Festa Major: A partir de les 12 h, al camp de Tir, Arrossada. A les 16 h, al camp de Tir, activitats
variades d’entreteniment i espectacle de circ “Els elegants”. A les 19 h, a la sala de Festes, Ball de
tarda amb l’Amadeu.
Festa Major: A les 10 h, al camp de Tir, Esmorzar (preu 3€) i tir al plat. Els tiradors han de disposar
del corresponent permís. A les 16 h, a la plaça de l’Om, Trobada de dones per anar a caminar. A les
16 h, a la sala de Festes, Tradicional campionat de truc. Tot seguit, a la sala de Festes, Ball de fi de
festa amb el músic Zdzislaw Grygus.
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Festa Major de Sovelles. A les 23 h, "Ball de revetlla" a càrrec de The Pardo's Cats.
Festa Major de Sovelles. A les 13 h, Missa solemne, Rifa i vermut. A les 17 h, ball de tarda amb
Carles Xandri.
Diada nacional de Catalunya. Telèfon places autobús 972 701 901.
Festa Major de Santa Maria de les Llosses. A les 21 h, al Restaurant Dachs, Recital dels "Trumlaires",
"Flasterbo" i ball d'acordió amb Pep Vancell. (Reserves al 972 71 44 25).
Festa Major de Santa Maria de les Llosses. A les 12h, Concert de Cant de Coral, Coral de Borredà
30è aniversari. A les 13 h, Missa solemne rifa i vermut.
Nota: Les misses de Festa Major ( a les 13 h), anul·len les del dissabte de les 18.30 h.
MOLLÓ
X Fira de la trumfa: A partir de les 10 h, i durant tot el dia, a la plaça Major i carrers adjacents, Venda
de Trumfa de la Vall de Camprodon, així com altres productes artesanals i locals (embotits,
formatges, bolets...). A les 11 h, a la plaça Major, Taller de cuina amb trumfes per la mainada
(activitat gratuïta destinada a menors de 14 anys). A les 11.30 h, fins exhaurir existències, degustació
de la trumfa , a càrrec dels restaurants de municipi. Cada degustació costa 1€. Es poden comprar els
tiquets de degustació el mateix de la fira. A les 12 h, a la plaça Major, actuació castellera amb els
Nyerros de la Plana. A les 13 h, Concurs, el teu pes en trumfes. A les 16.30 h, VII Campionat local de
pelar trumfes. Inscripcions 5 minuts abans del concurs. A les 17.30 h, a la sala Polivalent, Xerrada
"Productes del Ripollès: Del camp a la taula" a càrrec de Pep Nogué (gastrònom). A les 19 h, a la
sala Polivalent, demostració de cuina amb trumfa a càrrec de Marc Joli (finalista del programa
Topchef).
INFORMACIONS DIVERSES:
• De l'1 al 30 de setembre, tasta el menú de la Trumfa, en els diversos restaurants del municipi.
Consulta els menús al web: www.mollo.cat
• 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

11

PARDINES
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per a més informació: consultar cartells de carrer.

PLANOLES
11
12
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A les 12 h, al balcó de l’Ajuntament, acte conmemoratiu de la Diada.
A les 17 h, Teatre “Un camí”. Espectacle de Clown filosòfic a càrrec de Marta Busquets, a benefici de
l’escola.
A les 19 h, a la Cantina, concurs de paelles.
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A les 10 h, sortida. Organització: Escola de Planoles. Passejada de nens, gent gran i tothom qui vulgui
venir.
ALTRES ACTIVITATS
• Casal d’estiu infantil a Planoles: per a nens de 4 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Planoles. Per a més informació: ajuntament@planoles.cat
• Tots els dissabtes, al matí, classes de tennis. Més informació a www.ctplanoles.com
QUERALBS
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Festa Major de Serrat: A les 23.30 h, Ball de nit – MARACAIBO.
Festa Major de Serrat: A les 12 h, a l’església de Fustanyà, Missa. A les 17 h, xocolatada i jocs de
cucanya.
ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA
Activitats de la festivitat de Sant Gil. El dia gran de Núria: la festa dels pastors. Esmorzar de pastors,
tria d’ovelles, sardanes, missa commemorativa, processó fins a Sant Gil i demostració de gossos
d’atura. Per més informació: www.valldenuria.cat
Disco Fashion Party. Per més informació: www.valldenuria.cat
Activitats de la Festivitat Mare de Déu de Núria. Celebració de la Mare de Déu de Núria amb
sardanes, missa solemne, processó de les Núries. Per més informació: www.valldenuria.cat
Diada Nacional de Catalunya. Per més informació: www.valldenuria.cat
Moxi Toxi i el cofre màgic dels caramels infinits. De 12 a 13 h, al Cau de la marmota. Activitat
gratuïta. Per més informació: www.valldenuria.cat
Cloenda cronoescalada Cursa Virtual. 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
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
• Del 25 al 27 Raid Multiaventura. Per més informació: www.valldenuria.cat
Cada dia, Camí de les Creus de Núria. Per més informació: www.valldenuria.cat
RIBES DE FRESER
Concurs Internacional de Gossos d’Atura a Ribes de Freser. A les 10.30 h, s’iniciarà el concurs
de
gos d’atura al camp municipal d’esports i acabarà el migdia.
Festa de la mel. De 10 a 14 h i de 16 a 20 h, Taller d'espelmes. A les 11 h, al Teatre Municipal (Casal
de Cultura), Xerrada: “farmaciola casolana i elaboració d’un xarop de mel i figues” a càrrec de Glòria
Bassols de Belladona. A les 12 h i 17 h, a la plaça Brescarem. A les 18 h, al Teatre Municipal,
Conferència d’Apiteràpia a càrrec de Pedro Pérez. A les 18 h, a la plaça del Mercat, Activitat infantil.
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Festa de la Mel. De 10 a 14 h, i de 16 a 20 h, Taller d'espelmes. A les 11 h, Taller “les mel i una nits”,
amb plantes afrodisíaques i mel a càrrec de l’Associació Pedra Tosca. A les 12 h i 17 h, a la plaça
Brescarem.
Diada del soci. A les 12 h, a l’església parroquial de Ribes, missa. A les 14 h, al Catalunya Park Hotel,
dinar de germanor. A les 17 h, a la plaça del Mercat, audició de set tirades, a càrrec de la Cobla
Ciutat de Girona. A les 18 h, al Teatre Municipal, concert a càrrec de la Cobla de Ciutat de Girona.
Organització: Amics de la sardana de Ribes de Freser.
Caminada per l'envelliment.
VISITES GUIADES:
• Diumenge 13 , a les 10.30h, visita guiada: “Un dia a les mines de Ventolà”. Punt de trobada plaça
Constitució de Ventolà. Descripció de l'activitat: Ja en temps dels ibers, però sobretot al S.XVII, de
les Ferreres de Ventolà s’extreia ferro. Us convidem a fer una excursió tot endinsar-nos per aquesta
antiga zona minera. La visita es completa amb un dinar. Preu: Visita i dinar: 25€ (adult), 20€ (10 a
15 anys) i 10€ (0 a 10 anys). Visita sola: 10€ (adult) i 7€ (10 a 15 anys). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33
44 - info@alt-ter.org. Organitzat per: CEA Alt Ter - 972 72 13 17 – www.alt-ter.org
ALTRES ACTIVITATS:
• 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.
RIPOLL
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Els dies 4, 5 i 6 de setembre, al pavelló de l’Avellaneda, 31è Torneig BBVA de Bàsquet. Organització:
Associació Bàsquet Sant Julià Vilatorta.
Durant el matí, a la plaça de la Lira, presentació dels candidats/ates a Pubilla i Hereu a Ripoll.
Activitats infantils. Organització: Centre d’iniciatives i turisme.
A les 18 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició i presentació del llibre de poemes:
“senzillament una dona”, de Montserrat Picola i Alsina.
Durant tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, RIPIGANGA de tardor. La botiga al carrer. Organització:
Unió de Botiguers de Ripoll.
II Trobada senderista transfronterera dels Pirineus orientals entre el Ripollès i el Vallespir, a coll
Pregon. Per a més informació: www.clubexcursionistaripoll.com
A partir de les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Josep Teclats i veu. Organització: Amics del
Ball.
Diada Nacional de Catalunya a Ripoll. A les 11 h, a la plaça del Monestir, galejada a càrrec dels
Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll. Seguidament, al Monestir de Santa Maria, acte institucional:
glossa de la diada a càrrec de Josep Ma Vila i d’Abadal, impulsor i ex president de l’Associació de
Municipis per la Independència. Ofrena de les entitats i la Vila de Ripoll a la tomba del comte Guifré.
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Cloenda per part de Jordi Munell i Garcia, Alcalde de Ripoll. Acompanyament musical a càrrec
d’Antoni Madueño, veu i Teresina Maideu, orgue. A continuació, a la plaça de l’Ajuntament, audició
de sardanes a càrrec de la Cobla Rossinyolets. Organització: Ajuntament de Ripoll i les entitats
ciutadanes de la Vila.
Elecció de la Pubilla i Hereu de Ripoll 2015. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb el
grup Crossing. A mitja part, proclamació de la Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet de Ripoll 2015.
Organització: Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll.
A partir de les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb David de Vic. Organització: Amics del Ball.
A partir de les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Enric el vocalista. Organització: Amics del
Ball.
A les 22.15 h, al teatre Comtal, sessió de Cine Club. Organització: Cine Club ARIC.
A les 10 h, caminada per l’envelliment actiu. Sortida de l’aparcament d’Ordina. Organització: Pla de
Desenvolupament Comunitari, Ajuntament de Ripoll i Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, Fira Disc. Organització: Firadisc i Ajuntament de Ripoll.
A les 12 h, a la biblioteca Lambert Mata, Club de lectura. Comentari col·loqui: “El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes”. Modera Ramon Alabau. Organització: Biblioteca
Lambert Mata.
Festa de Sant Miquel de la Roqueta. Al matí, davant de l’ermita de Sant Miquel de la Roqueta, missa,
sardanes amb la Cobla Canigó i altres activitats. Organització: AAVV barri.
A partir de les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Nova Gamma. Organització: Amics del Ball.
EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS:
• Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. De l’1 al 4 de setembre (per Internet), pre inscripcions per al curs
2015-2016. Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Direcció: carretera Barcelona,
57 17500 – Ripoll.
• Cursos de tècniques artístiques i tallers. Informació i inscripció a l’Àrea de Cultura, a partir del 14 de
setembre. Tel: 972 71 41 42.
• Activitats esportives. Informació i inscripcions a la piscina municipal, a partir del 14 de setembre. Tel:
972 70 23 56 .
• A partir del dia 1 de setembre, matrícula de l’Escola d’Adults. Ensenyaments inicials i bàsics, graduat
ESO, prova d’accés a Grau Mitjà. Més informació: 972 71 56 28 o bé al correu electrònic:
b7008377@xtec.cat
• Del 5 al 20 de setembre, a la sala Abat Senjust, exposició: “Senzillament, una dona” de Montserrat
Picola Alsina.
• Durant tot el mes, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició de pintures de
Margarida Ferrer Subirà.
• A partir del 15 de setembre, al vestíbul de la Biblioteca Lambert Mata, exposició de diverses edicions
antigues i modernes de “El Quixot”.
• A partir del 25 de setembre, a la sala Abat Senjust, exposició: “Icones” de Carmen Ayguavives.
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Fins el 13 de setembre, al Museu Etnogràfic, mostra de l’obra de Chikako Taketani.

VISITES GUIADES:
• Tots els diumenges, a les 11.30 h, visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre d’Interpretació per
descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant visita a l’emblemàtic Monestir
de Ripoll. Especial diada . També es realitzarà la visita guiada el dissabte 12 de setembre a les
11.30h. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.
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__________ SANT JOAN DE LES ABADESSES
Festa Major. Actes Populars. A les 18 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba, presentació del
monogràfic de la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses: “Els metges de la vila: quan perdíem el
delit amb textos de Maria Rosa Fraxanet Sala”.
A les 23h , al pavelló Municipal, Sorteig de les Llotges amb el xou d’Eumelio. A les 24 h, a
l’escorxador, disco-mòbil. Organització: Protecció Civil Sant Joan de les Abadesses.
Festa Major. Actes Populars. A les 11.30 h, al claustre del Monestir, ofrena floral a la corona del
Comte Guifré, fundador del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i de la dinastia nacional catalana.
A les 12 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol amistós de veterans: CE Abadessenc – FC
Terrassa. A les 18 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol amistós: Atlètic Abadessenc – CF
Ripoll B. A les 22.30 h, al Teatre Centre, representació de l’espectacle Top Model, de Cia. Perversions, dirigida i protagonitzada per Pep Cruz, en coproducció amb Dagoll Dagom Petit Format.
Entrades anticipades – 10 € (Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia / Tel. 972 720 599). A taquilla –
15 €. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 23.30 h, Correfoc amb Les
Diabladesses de Sant Joan acompanyats de Batutaga. Organització: Diables de Sant Joan Diabladesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 24 h, a la plaça Major,
Entrevoltes 2015 amb els concerts dels grups: Mondo Loco, Itaca Band i Atzembla. Organització:
Jovent Actiu Santjoaní (JAS). Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Festa Major. Actes litúrgics. A les 14 h, Repicament general de campanes. A les 20h, Missa de vigília.
Festa Major. Actes Populars. A les 8.30 h, al passeig Comte Guifré, Panxus Fortus. Bicicletada de pes
per a persones de més de 90 quilos. Les persones que pesin menys, cal que portin una motxilla.
A les 8 h, es procedirà a pesar els participants. Inscripcions: Calçats Nogué. Organització: Grup
Bicicleta de Muntanya (GBM). Col·laboració: UE Sant Joan – Comissió de Festes - Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses - Cervesa Minera. De 10 a 14 h, a l’Ecomuseu El Molí Petit, Jornada de portes
obertes. Entrada gratuïta. Organització: CEA - Alt Ter. D’11 a 13 h, a l’Ecomuseu El Molí Petit, Els
boscos dels ocells. Projecte nius. Presentació del projecte i taller de caixes de niu. Activitat gratuïta.
Organització: CEA - Alt Ter. A les 10 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol amistós de
benjamins: CE Abadessenc – Ribetana CF. A les 10 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol
amistós de pre-benjamins negres: CE Abadessenc – Ribetana CF. A les 11 h, al Camp Municipal
d’Esports, partit de futbol amistós de pre-benjamins blancs: CE Abadessenc – CP Santjoanenc. A les
11 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol amistós d’alevins: CE Abadessenc – UE Tona. A
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les 11 h, al palau de l’Abadia, inauguració de la XIXa Exposició de bonsais locals i comarcals.
Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, Assessoria Valls i Baldrich i Bartrina-Carbó Associats. A les 12 h, al vestíbul de
l’Ajuntament, inauguració de l’exposició de fotografia: “Quatre dècades de l’agrupació sardanista de
Sant Joan”. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 15 h, al camp de la Cotolla, tirada social al plat.
Organització: Societat de Caça El Pirineu. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A
les 16 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol de primera catalana: CE Abadessenc – UE
Tona. A les 16 h, a la plaça de l’Estació, Trobada de gegants. Els gegants de Sant Joan, la Isaura i en
Gentil, faran la cercavila fins a la plaça Major, acompanyats dels gegants i de les colles geganteres
convidades: Vall de Bianya, Poble Nou (Manresa), Masquefa, Les Planes d’Hostoles, Espolla,
Campdevànol, Argelès-sur-Mer, Llavaneres, Caldes d’Estrac, La Concòrdia (Sabadell), Sant Pere de
Torelló i Vilallonga de Ter. Recorregut: Plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Pont Vell, carrers
Berenguer Arnau, Ramon d’Urg, plaça Pompeu Fabra, Fundació Emma, carretera de Camprodon,
carrer Pere Rovira, plaça Torres i Bages, passeig Comte Guifré, carrers Major, Tints, Jussà, Jurista
Corriols i plaça Major. Organització: Geganters de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses. A les 18 h, a la plaça Major, animació infantil, discobaby i escuma. A les 18 h, al
Camp Municipal d’Esports, partit de futbol amistós de juvenils: CE Abadessenc – CF Torelló. A les
21.30 h, s’iniciarà el Passant de Festa Major a la Fundació Emma, continuarà pels carrers Ramon
d´Urg, plaça Anselm Clavé, Sant Pol, Comella, Major, plaça Major, Ferrer i Olzina, plaça Abadessa
Emma, plaça de l’Abadia i claustre del Monestir, des d’on es podran escoltar les tradicionals
serenates. La Cobla Jovenívola de Sabadell interpretarà les serenates El Campanar del Monestir de
Narcís Oliveras, Toc de Festa Major de Ramon Oliveras Dansa santjoanina de M. Teresa Monclús i
Serenata dels tres Estels de Ferran Carballido. Seguidament, i acompanyats de la cobla, es continuarà
el passant pels carrers Bisbe Soler, Sant Miquel, Abat Isalguer, Tints, Major i plaça Major. A
continuació, a la plaça Major, Audició de sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Sardanes de
10 tirades. A les 24 h, al pavelló Municipal, Concert a càrrec d’Els amics de les Arts. A continuació,
Ball amb La Banda Puig i DJ Ogt. Entrada anticipada: 15 €. A taquilla: 20 €.
Festa Major. Actes litúrgics. Solemnitat del Santíssim Misteri. A les 10.30 h, Ofici Solemne. A
l’ofertori es ballaran uns compassos del Ball dels Pabordes. Presidirà l’eucaristia Mn. Joan Mir i
Tubau, Rector de Viladrau i Seva, Delegat episcopal per a la Pastoral de la salut, professor de Bioètica
a la Universitat de Vic. Acabada la Missa es farà l’exposició de la Sagrada Eucaristia al front del Crist.
La Sagrada Forma podrà ser adorada pels fidels durant tot el dia. A les 20 h, Solemne Vetlla al
Santíssim Misteri. Benedicció eucarística i cant dels goigs. El Monestir restarà tancat de les quatre a
les sis de la tarda.
Festa Major. Actes Populars. A les 10 h, a la plaça Major, les autoritats precedides pels gegants i la
Cobla La Flama de Farners s’encaminaran cap al Monestir per a assistir a l’Ofici Solemne. Durant
l’ofici, la tenora tocarà un pas del Ball dels Pabordes. A les 11.45 h, a la plaça Major, la Cobla La
Flama de Farners interpretarà la Sardana d'honor dedicada al Sr. Josep Soler i Vidal. A les 12.30 h, al
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passeig Comte Guifré, Sardanes amb la cobla La Flama de Farners. Sardanes de 10 tirades. A les 16 h,
des de la plaça Major, els Pabordes acompanyats del delegat de l’autoritat i precedits per la cobla,
aniran a buscar les Pabordesses als seus respectius domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A les 17 h,
a la plaça Major, Ball dels pabordes amb la Cobla la Flama de Farners. El Ball dels Pabordes, des del
2010, està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya com a Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional. Presidirà el Ball dels Pabordes l’Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, Conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Parelles balladores: Martí López – Anna Fageda.
Guillem Domènech – Gisel·la Sola. Lluís Ibáñez – Esther Rovira. Eudald Jordà – Alba López. A les 18 h,
Al passeig Comte Guifré, audició de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa i la Cobla la Flama de Farners.
Sardanes de 7 tirades. A les 21 h, a la plaça Major, IV combat de cant improvisat (corrandes,
garrotins, nyacres...) Inscripcions a l'Oficina de Turisme, fins el 10 de setembre. Hi haurà servei
d’entrepans. Organització: CUP Sant Joan de les Abadesses. A les 22.30 h, al pavelló Municipal, ball
amb Notes d’or, Orquestra Venus i MON Dj. Entrada: 5 €.
Festa Major. Actes litúrgics. A les 11 h, Missa de la Mare de Déu, Santa Maria la Blanca.
Festa Major. Actes Populars. A les 9 h, al camp de La Cotolla, tirada social al plat. Esmorzar per a
tothom. Organització: Societat de Caça El Pirineu. A les 11 h, a la Fundació Emma, concert a càrrec
del grup Amics de la cançó. Organització: Fundació Emma. A les 12 h, a l’avinguda Comte Guifré,
carrer Ramon d’Urg i plaça Anselm Clavé, sardanes amb la Cobla Montgrins. Sardanes de 10 tirades.
A les 13 h, a l’església de Sant Pol, concert de sardanes i música de cobla amb la Cobla Montgrins. A
les 16.30 h, al pavelló Municipal, concert de festa major, a càrrec de l’Orquestra Montgrins. Entrada:
5 €. A les 18 h, al passeig Comte Guifré, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. A les
21.30 h, des de la plaça Major, els Pabordes acompanyats del delegat de l’autoritat i precedits per la
cobla, aniran a buscar les Pabordesses als seus respectius domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A
les 22.30 h, a la plaça Major, ball dels pabordes amb la Cobla Montgrins. Tot seguit, la sardana: 50è
Aniversari del Ball dels Pabordes Martirià Font. A continuació, a la sala de Plens de l’Ajuntament, acte
de reconeixement a Jordi Tallant pels 25 anys de dedicació al Ball dels Pabordes com a Paborde
Major. A les 22.30 h, al pavelló municipal, ball amb Joan Altarriba i les orquestres Montgrins i
Montecarlo. Entrada: 5 €. A les cinc de la matinada, pels principals carrers de la vila, diana florejada
amb els Laietans. Tot seguit, també al pavelló, ball del pijama, amb l’Orquestra Montecarlo.
Xocolata i coca per a tothom.
Festa Major. Actes litúrgics. A les 10.30 h, Missa pels difunts de la parròquia que han mort al llarg de
l’any.
Festa Major. Actes Populars. A les 11 h, a la plaça Major, plaça de l'Abadia, avinguda Comte Guifré,
plaça de l’Escultor Pujol, carrer Ramon d'Urg i plaça Pompeu Fabra, audició de sardanes amb la Cobla
la Principal d’Olot. Sardanes de 10 tirades. A les 14 h, a la Font del Covilar, dinar popular. Menú:
Amanida de fruits secs, canelons, rodó de vedella, postres, pa, vi i aigua. Hi haurà inflables per als
més menuts. Preu: 10 €. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia, fins el dilluns 14 de
setembre. A les 17 h, a la Font del Covilar, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Sardanes de 10
tirades. A les 18 h, davant del Camp Municipal d’Esports, concentració dels participants a la bogeria i
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festa de l’escuma. a les 19 h, al Camp Municipal d'Esports, inici de la bogeria. Recorregut: carrers
Ramon d’Urg, Sant Pol, Beat Miró, Major, Tints, Jussà, Corriols, Noble Gironella, Parassols i Pi, Mestre
Jaume Nunó, plaça Abadessa Emma, Sant Miquel, Abat Isalguer, Tints, Major i plaça Major. Després
de la bogeria, a la plaça Major, sardana llarga amb la Cobla Principal d’Olot. A les 21.30 h, al Pont
Vell, focs artificials a càrrec de pirotècnia Sant Roc.
A partir de les 10 del matí, a la plaça Major, Festa d’agermanament San Luís Potosí – Sant Joan de
les Abadesses. El Grito. A partir de les 10 h, parades artesanes de productes mexicans a la plaça
Major. A les 11 h, al Camp Municipal d'Esports, partit amistós de futbol entre mexicans i
santjoanins. A les 11 h, a la plaça Major, taller infantil de ball mexicà “Jarabe Tapatío”. D’11 a 14 h,
concurs de dibuix infantil: “Este es mi México” . A les 12.30 h, al vestíbul de l’Ajuntament, exposició
fotogràfica: “Els fantasmes de Comala” d'Anna Galí. A continuació, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
conferència d’Anna Galí sobre Pedro Páramo de l’escriptor mexicà Juan Rulfo. A les
16.30 h, a la plaça Major, trencament de pinyates. A les 17.30 h, México es color, a càrrec del ballet
folklòric México Baila. A les 19 h, Celebració del 35è aniversari de l’agermanament a càrrec de la Sra.
Norma Ang, Cònsol Encarregada del Consolat General de Mèxic a Barcelona El Grito Himne Nal de
Mèxic amb l'acompanyament de la Coral del Casal Jaume Nunó i Sardana a un santjoaní a Mèxic del
Sr. Ramon Oliveras. A les 19.30 h, mariachi imperial i ballet Mèxic baila. Totes les activitats són
gratuïtes. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Col·labora: Departament Cultura
de la Generalitat de Catalunya i Consolat General de Mèxic a Barcelona. Consell Comarcal del Ripollès
A les 9 h, al passeig Comte Guifré. XVI Cursa d’Alta Muntanya Taga 2040 EVO. Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 9 h, a l' Absis del Monestir. VI Cursa de Muntanya Infantil de les Tres Creus. Organització:
Unió Excursionista de Sant Joan . Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
SORTIDES GUIADES A LA NATURA:
• Tots els dimarts de setembre, Un riu per descobrir. Animalons i plantes remeieres. De 10.30 a
13.30h. Lloc de trobada Alberg Ruta del Ferro. Organització: EduCA Viladrau. Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
• Tots els dijous de setembre, Rastres d’animals. Descobrint la vida al bosc. De 10.30 a 13.30 h. Lloc
de trobada: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: EduCA Viladrau .
• Tots els diumenges de setembre, Els secrets del bosc. Un bosc ple de secrets. De 10.30 a 14 h. Lloc
de trobada: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: EduCA Viladrau . Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
VISITES GUIADES :
• 5, 12, 19 i 26 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
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Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Organització:
Terra de Comtes i Abats. Preu: 8€/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.
Dissabte 19, a les 11 h, visita guiada: “El Molí Petit, un molí per fer pa” . Punt de trobada El Molí
Petit, Sant Joan de les Abadesses. Descripció de l'activitat: El Molí Petit va ser el molí fariner de les
abadesses, amb el que obtenien la farina per a fer el pa al monestir. Coneixerem les parts del molí, el
seu funcionament i com era la vida del moliner. La visita es completa amb un audiovisual i un taller
per fer pa. Preu: 8,00€; De 5 a 12 anys: 4€. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org.
Organitzat per : CEA Alt Ter - 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.

EXPOSICIONS:
• De l’1 d’agost al 18 d’octubre, a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició FIL DE LA NIT de
Frederic Amat. De 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
• Del 22 d’agost al 31 d’octubre, al palau de l’Abadia, Exposició LABORATORI DE DAGUERREOTÍPIA
BLANXART. De 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
• Dissabte 12 de setembre, a les 11 h, Inauguració XIX EXPOSICIÓ DE BONSAIS LOCALS I COMARCALS.
Exposició del 12 al 14 de setembre. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
• Del 26 d’agost al 16 de setembre, al vestíbul de l’Ajuntament, EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA QUATRE
DÈCADES DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE SANT JOAN. Organització: Agrupació Sardanista de
Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
EXPOSICIONS PERMANENTS:
• Durant tot l’any, al Palau de l’Abadia, Centre d’Interpretació del Mite del comte Arnau. Horari: De
dilluns a dissabte: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges: de les 10 a les 14 h.
• Durant tot l’any, al Palau de l’Abadia, Exposició Ramon Oliveras. Lutier. Passió per un ofici. Horari: De
dilluns a dissabte: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges: de les 10 a les 14 h.
ALTRES ACTIVITATS:
• Des del dia 5 fins al dia 12 de setembre. Festa Major. Actes litúrgics. Novena al Santíssim Misteri, a
les 19.10 h, Rés del Rosari i a les 19.30h, Missa i cant dels goigs.
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SANT PAU DE SEGÚRIES
Festa Major. A les 16 h, des de l'Església Vella (La rectoria), Repicada de campanes anunciant el
començament de la Festa amb l'hereu i la pubilla 2014. A les 16.30 h , a la plaça Estabanell, farcell de
jocs tradicionals i animació infantil a càrrec de Fefe & Cia. A les 19 h, a la plaça de la Generalitat,
Pregó de Festa Major. A les 19.30 h, a la mateixa plaça de la Generalitat, Fira a la fresca amb
degustació de tastets i cerveses artesanes a 2€. Disco Mix ho ambientarà i culminarà la festa amb
música dels 60' fins l'actualitat.
Festa Major. A les 8.30 h, s'iniciarà a la plaça de la Generalitat la VIII Caminada Popular pels entorns
del Mariner, el Sitjà i la fageda de Can Peric. Durada aproximada de 3 h, dificultat baixa. Hi haurà
refrigeri per als participants. A partir de les 9 h, a Coll Salarça, tir al plat, local i general. A les 12 h, al
pavelló, bàsquet 3x3 mixt (inscripcions al mateix lloc). A les 15 h, a la plaça de la Generalitat,
campionat popular de botifarra, truc i parxís. A les 17.30 h, s'inicià a la plaça de la Generalitat,
Gimcana popular. A les 18 h, a la plaça Estabanell, audició de sardanes amb la Cobla Col·legi Santa
Maria de Blanes. A les 19 h, a la plaça Estabanell, inici de l'espectacle itinerant , els Falcons de
Vilafranca ( figures humanes). A les 20 h, a l'església parroquial Nou Temple, Missa Vespertina. A les
23h, al pavelló, ball a càrrec del Trio Gala.
Festa Major. A les 12 h, a l'església parroquial Nou Temple, ofici solemne amb l'acompanyament de
la Cobla Genisenca, en acabar a la plaça de la Generalitat, ens oferiran tres sardanes. A les 17.30 h, a
la plaça de la Generalitat, audició de sardanes amb la Cobla Genisenca. A les 19 h, al pavelló, Concert
de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Terranova. En acabar, a l'era del pavelló, sopar de pinxos a
Euro (organitza l'AMPA). A les 23.30 h, al pavelló ball de Festa de Major amenitzat per l'Orquestra
terranova. A la mitja part, Elecció de la Pubilla i l'Hereu 2015.
Festa Major. De 10 a 14 h, al pati de les escoles, Parc infantil. A les 12 h, a l'església parroquial Nou
temple, missa en sufragi dels difunts de la parròquia. Predicarà l'homilia Mn. Salvador Batalla i
Gardella, natural de Camprodon qui ha exercit el seu ministeri en moltes parròquies del Bisbat de Vic
i que actualment resideix a Camprodon. A partir de les 14h, al pavelló municipal, dinar popular
d'arròs de pescadors. Seguidament, ball a càrrec del rup De Franc i jocs de cucanya, per a totes les
edats i gresca amb Amadeu i Cia. En acabar, ball de la Maniera i festa de l'escuma. A les 21 h, des del
pati de les escoles, fi de festa amb castell de Focs artificials a càrrec de Pirotècnia Igual. A les 22.30
h, al Molí, teatre Toc Toc, a càrrec del grup teatrus Rotundus del Casal camprodoní.
SETCASES
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A la plaça Verda, Sardanes amb la cobla Osona.
XXIII Festa del Bolet i Cuina del Bolet: Tot el dia Setcases. D'11 a 13 h i de 16 a 19 h, a la plaça Verda
Inflables gratuïts per la mainada . A les 19 h, a l'església, Concert a càrrec de Dimbaaya. Sardanes
amb la cobla Osona.
Tot el dia Setcases , XXIII Festa del Bolet i Cuina del Bolet.
Al Matí a Vallter , Cursa 100% Tondo.
Festa Major de Setcases. Consultar programa.
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Festa Major de Setcases. Consultar programa.
ALTRES ACTIVITATS:
• Dijous 3 de setembre, visita Guiada a Setcases - A càrrec del País d’Art i d’Història Transfronterer, a
les 16 h en català. Punt de trobada a l'aparcament de l'entrada del poble. Preu: 5 €.
• Dijous 10 de setembre, visita Guiada a Setcases - A càrrec del país d'Art i d'Història Transfronterer, a
les 16 h en francès. Punt de trobada a l'aparcament de l'entrada del poble. Preu: 5 €.
TOSES
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A les 19 h, a l'església de la Mare de Deu del Carme (s. XVIII), Cicle de Concerts Romànic en Viu 2015.
Actuació musical amb el grup Hati-Sama (pop-rock, reggae i soul).
ALTRES ACTIVITATS: LA MOLINA
11
La Diada. Concurs de paelles a Alp.
•
•

Del 12 al 13 Tàndem games 2015 i 1r Open Alp. La Molina Eslàlom Alp Inline.
Del 18 al 20 Salomon Ultra Pirineu 2015
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
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A les 11h, al Centre Cívic i Social. SOS Cranc: xerrada sobre l’estat del cranc de riu, visita guiada a
l’exposició, taller per identificar crancs i sortida a la riera. Organització: Ajuntament i CEA Alt Ter.
Tot el dia al començament del C/Prat de l’Om, deixalleria mòbil. Organització: Consell Comarcal del
Ripollès.
XXXI Homenatge a la Gent Gran. A les 13 h, celebració de la missa a l’església de la Salut. A les 14 h,
al Local Polivalent, dinar i en acabar, música d’acordió. Organització: Associació de Gent Gran de
Vallfogona i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
A les 19h, davant de Sant Julià, IV Memorial Josep M. Jubells. Lliurament del premi La Mirada
Oberta. Places limitades. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
A les 18h a la Sala Polivalent, Teatre: “Sala de desespera”, a càrrec del grup de teatre local
Milany. Preu: 3€. Places limitades. Organització: Grup de teatre Milany.
ALTRES ACTIVITATS:
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h, al Local Polivalent.
• Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els dilluns, 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
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Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687729636
Més informació: http://www.vallfogona.cat
VILALLONGA DE TER
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A les 12 h, a la sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter,presentació del llibre del
municipi de Vilallonga de Ter d’Agustí Dalmau i Font. Organització: Ajuntament de Vilallonga
de Ter i Diputació de Girona.
Festa major de la Roca. A les 12 h, Missa. A les 14 h, arrossada popular (Cal portar plat,
got i coberts). I, tot seguit, ball amb el trio “Què Tal”. * Venda anticipada de tiquets fins al dia
11 de setembre al Restaurant Can Pei i al forn de pa Can Xic. Organització: Veïns de la Roca i
Ajuntament de Vilallonga de Ter.
A les 13.30h, a l’Ajuntament, 1a Festa-homenatge de la gent gran. Recepció i fotografia de
família. A les 14h, Dinar a la Sala de la Cooperativa. I, seguidament Concert i Ball. *Tots els
actes estan oberts a tothom que vulgui venir. S’haurà d’abonar el preu del dinar (24 €), (Hi
haurà, Aperitiu de Recepció, bacallà gratinat amb allioli, pollastre amb llagostins, pastís de
germanor, pa, vi, cafè i cava). I confirmar la vostra assistència i recollir el tiquet a l’Ajuntament
de Vilallonga de Ter de 9 a 14h abans del 4 de setembre. Els homenatjats tenen el dinar gratuït.
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.

ALTRES ACTIVITATS:
• Dijous 3 de setembre, a les 18 h, a la plaça de la Roca, visita Guiada a La Roca - PAHT - Preu:
Adults 5€ - Nens Menors de 12 anys Gratuït. Organització: País d'Art i d'Història Transfronterer Ajuntament de Vilallonga de Ter.
• 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 19.30 h.

