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A les 22h, a la Sala Diagonal, VII Edició dels monòlegs amb Juan Carlos Córdoba. Preu: 2€
(1€ donació per l’Oncotrail)
A les 17.30h a la sala Diagonal, Ball amb Enric el Vocalista. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal
A les 22h, a la Sala Diagonal, VII Edició dels monòlegs amb Joseba. Preu: 2€ (1€ donació per
l’Oncotrail)
A les 17.30h a la sala Diagonal, Ball amb Josep teclats i veu. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal
A les 22h, a la Sala Diagonal, VII Edició dels monòlegs amb Gabriel Zubizarreta Preu: 2€
(1€ donació per l’Oncotrail)
A les 17.30h a la sala Diagonal, Ball amb David Swing. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal
A les 17.30h a la sala Diagonal, Ball amb Carles Xandri. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal.
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal
Festa del barri de l’estació. Organització: Associació de Veïns del Barri de l’Estació.
A les 17.30h a la sala Diagonal, BALL AMB RAÜL. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organitza:
Associació de Balladors de la sala Diagonal.

Altres activitats
•

Del 2 al 9 d’agost. Col·lectiva 2014- França, regió de l’Auvergne. Organització: Grup Excursionista
Campdevànol- Secció Excursionisme.
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X Jornades científiques: L'origen de la vida. A les 18h, al Casal Sant Martí. L'evolució dels
primers essers vius amb Carles Sanchiz, Doctor en Biologia. Organització: Casal de Sant
Martí.
X Jornades científiques: L'origen de la vida. A les 18h, al Casal Sant Martí. L'origen de la
vida vist per un astrònom, amb Josep Miquel Girart. Doctor en Física. Organització casal
de Sant Martí.
Cicle teatral. A les 22 h, al teatre de la Vila (baixos de l'ajuntament) la plaça de l'Ajuntament, El
estado del malestar, amb Carles Flavià i la pianista Bárbara Granados. Preu entrades: 10€
anticipada i 15€ a taquilla. Venda d'entrades a l'ajuntament de Campelles, Oficina de Turisme de
la Mancomunitat de la Vall de Ribes, a l'entrada sud de Ribes de Freser, i al Consell Comarcal del
Ripollès, ubicat a Ripoll. Organització: Ajuntament de Campelles i Consell Comarcal del Ripollès.
Sortida a les 8 h, X Caminada popular. Ruta 1: Campelles – La Covil – Pla de Prats. Sortida a
les 9 h, ruta 2: Campelles – Pla de Prats.
X Jornades científiques: L'origen de la vida. A les 18h, al Casal Sant Martí. L'origen de la
vida: una visió global, amb David Jou. Doctor en Física. Organització casal de Sant Martí.
V Jornades d'estudis sobre l'home: Saber envellir. A les 18h, al Casal Sant Martí.
Envelliment i maduresa humana, amb Ignasi Fuster. Doctor en Filosofia. Organització:
casal de Sant Martí.
V Jornades d'estudis sobre l'home: Saber envellir. A les 18h, al Casal Sant Martí. La
bellesa de la vellesa, amb Gloria Torres, Membre del Seminari del Poble de Deu.
Organització: casal de Sant Martí.
Cicle teatral. A les 22 h, al teatre de la Vila (baixos de l'ajuntament) la plaça de l'Ajuntament,
Els ninots estrambòtics del doctor Ripseu. Espectacle sobre l'obra de Salvador Espriu.
Amb Txè Arana, Jordi Coromina i el músic Sanmartí. Preu entrades: 10€ anticipada i 15€ a
taquilla. Venda d'entrades a l'ajuntament de Campelles, Oficina de Turisme de la Mancomunitat
de la Vall de Ribes, a l'entrada sud de Ribes de Freser, i al Consell Comarcal del Ripollès, ubicat a
Ripoll. Organització: Ajuntament de Campelles i Consell Comarcal del Ripollès.
A les 17h, a la Plaça de l'ajuntament. O 3h Tallers infantil de manualitats i inflable, o 2h
jocs gegants de fusta. Organització: Ajuntament de Campelles
V Jornades d'estudis sobre l'home: Saber envellir. A les 18h, al Casal Sant Martí. El fet
d'envellir, recerca o espera, amb Dr. Jaume Ferrando, Metge del ABS de Camprodon.
Organització: casal de Sant Martí.
Cicle teatral. A les 22 h, al teatre de la Vila (baixos de l'ajuntament) la plaça de l'Ajuntament,
La idea d'Europa, basat en el llibret de George Steiner. Amb Oscar Intente i el músic
Ferran Martínez. Preu entrades: 10€ anticipada i 15€ a taquilla. Venda d'entrades a
l'ajuntament de Campelles, Oficina de Turisme de la Mancomunitat de la Vall de Ribes, a l'entrada
sud de Ribes de Freser, i al Consell Comarcal del Ripollès, ubicat a Ripoll. Organització:
Ajuntament de Campelles i Consell Comarcal del Ripollès.
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Festa Major de El Baell. A les 9.30h Caminada popular a ‘La Bauma de l’ós’ amb en Josep
de Cal Villego. Al mig de l’excursió hi haurà coca i secallona per a tothom. A les 19h BaellBall:
mostra de ball hip-hop. A les 22h Quinto de pagès. Si vols col·laborar amb la festa, juga als
números de la Grossa de Cap d’any reservats per a la comissió de festes de El Baell.
Organització: Comissió de Festes de El Baell.
21
Jornades culturals. A les 18h, al Casal Sant Martí. El català, la nostra llengua. Amb Ramon
Sangles. Organització: casal de Sant Martí.
22
Festa Major de El Baell. A les 10.30h Conferència a càrrec de l’historiador Josep
Casanovas: Introducció de l’esquí a la Vall de Ribes. A les 17h Jocs de cucanya, i a les
18.30h Animació infantil amb Eudald i Cia. Tot seguit, xocolatada popular. A les 22h Cinema
a la fresca, i en acabat karaoke Baellcanta. Si vols col·laborar amb la festa, juga als números
de la Grossa de Cap d’any reservats per a la comissió de festes de El Baell. Organització:
Comissió de Festes de El Baell.
22
Jornades culturals. A les 18h, al Casal Sant Martí. 1714: història i actualitat, amb Nicolàs
Sanchez. Organització: casal de Sant Martí.
23
Festa Major de El Baell. A les 11h Partit de futbol. A les 16.30h XXè Campionat de
Botifarra. A les 21h Pa amb tomàquet amenitzat amb el mag Roger. Traca de festa
major. En acabat ball amb els Txanplankat. Si vols col·laborar amb la festa, juga als números
de la Grossa de Cap d’any reservats per a la comissió de festes de El Baell. Organització:
Comissió de Festes de El Baell.
23
Fira de la terrissa. Mostra artesanal, tallers i venda de terrissa de la mà d'artesans del municipi
de Quart, durant tot el dia a la Plaça de l'ajuntament. Organització: Ajuntament de Campelles.
23
Jornades culturals. A les 18h, al Casal Sant Martí. Cinema: Tres díes amb la familia de Mar
Coll i a les 20.30h Una pistola en cada mano, de Cesc Gray. De la mà de Ramon Musach.
Organització: casal de Sant Martí.
23
Cicle teatral. A les 22 h, al teatre de la Vila (baixos de l'ajuntament) la plaça de l'Ajuntament,
Tributo a Pepe Rubianes amb Jaume Mallofré. Preu entrades: 10€ anticipada i 15€ a taquilla.
Venda d'entrades a l'ajuntament de Campelles, Oficina de Turisme de la Mancomunitat de la Vall
de Ribes, a l'entrada sud de Ribes de Freser, i al Consell Comarcal del Ripollès, ubicat a Ripoll.
Organització: Ajuntament de Campelles i Consell Comarcal del Ripollès.
24
Festa Major de El Baell. Ofici solemne i benedicció del terme al Serrat de la Moixera, on es
repartirà l’oferta. En acabat, vermut popular. I cantada de l’hora dels adéus. Si vols
col·laborar amb la festa, juga als números de la Grossa de Cap d’any reservats per a la comissió
de festes de El Baell. Organització: Comissió de Festes de El Baell.
24
Fira de la terrissa. Mostra artesanal, tallers i venda de terrissa de la mà d'artesans del municipi
de Quart, durant tot el dia a la Plaça de l'ajuntament. Organització: Ajuntament de Campelles.
24
Jornades culturals. A les 18h, al Casal Sant Martí. Art: La Sagrada família de Barcelona ,
amb Joan Perera. Organització: casal de Sant Martí.
Altres Activitats
•

Del 29 de juliol al 10 de setembre, a la sala d'exposicions del Casal Sant Martí, Exposició de
pintura: La força de la percepció, amb els autors i autores, Elena Ledesma, Rosa Amat,
Muntsa Cuni, Victoria Valle, antonio Alcón i Enrique Ramos.
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XXXIII Concurs de plantes i flors Vall de Camprodon. De 15 a 20 h, recollida de flors.
Festa Major de Rocabruna: A les 12H, Missa a l’església.
XXXIII Concurs de plantes i flors Vall de Camprodon. De 9 a 13 h, recollida de flors. A les
18 h, obertura de la mostra al públic al monestir de Sant Pere.
Festa Major de Rocabruna: A les 12 h, Missa a l’església. Tot seguit, concert a càrrec de la
“Criatura verde”. Després, aperitiu popular. Al vespre, sopar de veïns.
A les 19 h, Sardanes al Carme amb la cobla Foment del Montgrí.
XXXIII Concurs de plantes i flors Vall de Camprodon. Entrega dels premis a les 13 h. Horari
de la mostra al monestir Sant Pere: d’11 a 14 h i de 16 a 21 h.
Durant tot el dia, a la plaça de Santa Maria, Fira del dibuix i l'artesania.
A les 7 h, a l'estació d'autobusos, Excursió GMVC: Serra Gallinera-Refugi dels Alemanys.
Cal portar cotxe particular i el dinar. Distància: 12,9 km. Desnivell de pujada i de baixada: 1.162
m. Temps 6 h. Dificultat: Difícil per la llargada i pel desnivell de pujada.
A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, Xerrada a càrrec de Jaume Bertranpetit,
catedràtic de biologia a la Universitat Pompeu Fabra “Què ens diu la seqüència del
genoma? El cas del meu genoma”.

... Camprodon
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A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, Xerrada "Estratègies simples per a
Emprenedors". Experiències viscudes al món de les TIC" a càrrec de Xavi Martín
Alemany, soci de l'empresa Ilimit amb seu a Terrassa.
6
A les 11 h, a la piscina municipal, XXIII CURSA DE NATACIÓ. (Inscripcions als socorristes de la
piscina).
6
A les 19 h, Projecció del documental: “Ferran Sunyer Balaguer, història d'un exili
interior”. Presentació comentada per Joaquim Bruna, catedràtic d’anàlisi matemàtica de la UAB,
del documental sobre la història notable d'aquest matemàtic figuerenc, que malgrat patir una
greu malaltia neurodegenerativa esdevingué a base del seu esforç personal i el del seu entorn
familiar un matemàtic de relleu internacional.
7
A les 17 h, a la plaça de la Vila, Espectacle infantil senyora Bombolles i taller de
bombolles.
7
A les 19 h, Xerrada "Negociació col·laborativa i mediació. El preu del conflicte, el valor
de la pau." a càrrec de Joaquim Coch, mediador i advocat.
8
A partir de les 11 h, a la piscina municipal, VI Macrofesta infantil.
8
A les 19 h, Audiovisual del món subterrani- xerrada “Sota terra” a càrrec de l’espeleòleg
Ernest Samper.
8
A les 22 h, a l’altre costat del pont romànic, Havaneres a càrrec de “Els cantaires de
l’estany”.
9
A partir de les 10 h, al pavelló Llandrius, V Open tennis taula.
9
A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, Xerrada “Els empresaris i el procés català” a
càrrec de Joan Vila Simón.
9
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXIX Festival Isaac Albéniz. Integral Suite Iberia d’Isaac
Albéniz interpretada per Artur Pizarro.
9
Festa Major de Font Rubí: al vespre, al local social, Havaneres.
10
A 2/4 de 7, a l’estació d’autobusos, sortida de l'Excursió GMVC:Travessa a Núria: Distància
13,5 km. Desnivell de pujada : 890 m. Desnivell de baixada: 1027 m. Temps: 5h. Dificultat:
moderada. Cal inscripció a Esports Vivac.
10
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXIX Festival Isaac Albéniz. Concert a càrrec del tenor
Albert Deprius, el baríton Toni Marsol i la pianista Anna Crexells.
11
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, Xerrada “Per què ens vacunem?” a càrrec del
pediatre emèrit Jaume Iglesias
12
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, Presentació del llibre “Llibre obert al vent” de
Tònia Torrelles.
13
A les 19h, sortida de la zona verda del pont romànic, XVIII Cursa popular. Inscripcions una
setmana abans a l’oficina de turisme. Organitza Ski Club Camprodon.
13
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, Xerrada a càrrec de Pilar Cañada.
14
A les 17 h, a la plaça Doctor Robert, Taller de xapes i maquillatge.
14
A les 19 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, Xerrada "Dones, jueves i sàvies: la relació i la
participació de les dones jueves de la Catalunya medieval amb la cultura” a càrrec de
Sílvia Planas, directora del Museu d'Història dels Jueus de Girona.
14
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXIX Festival Isaac Albéniz. Concert de piano a càrrec
de Joan Valor.
15
A les 20 h, a l'estació de busos, sortida de l'Excursió GMVC: Pujada nocturna a Sant Antoni.
Cal portar llum i el sopar.
15
A les 17 h, Aplec de Can Moi amb la cobla Vila d’Olesa.
15
A les 17.30 h, al camp de futbol de la vila, Partit de futbol UE Camprodon- Manlleu juvenil
(divisió nacional)
15
Festa Major de Freixenet: A la mitjanit, Ball, rifa i ball de la maniera a la carpa del Guillot.
15
Festa Major de Font Rubí: Al matí, VII Cursa popular de Font Rubí.
15
A les 22 h, a la plaça de Santa Maria, Músics sense solfa.
16
A les 8 h, al Pont Nou, Sortida de l'Excursió Oncolliga de la Vall de Camprodon. Recorregut
de Camprodon- Espinauga- La Roca- Llanars- Camprodon. Preu:3€.
16
Festa Major de Freixenet: A les 9.30 h, Tir al plat i gimcana de tractors al serrat de Can Bola.
A les 16 h, Truc a la carpa del Guillot.
16
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXIX Festival Isaac Albéniz. Concert d’Alfonso
Vilallonga.
17
A les 7 h, a l'estació d'autobusos, sortida de l'Excursió GMVC: El Callau. Cal portar cotxe
particular i el dinar.Distància : 14,5 km. Desnivell de pujada: 874 m. Temps 6:30 h. Dificultat:
llarga.
17
Dia de la bandereta a favor de la Creu Roja Vall de Camprodon.
17
Festa Major de Freixenet: Arrossada popular (venda de tiquets a l’oficina de turisme fins el dia
14 d’agost) i animació per petits i grans.

...Camprodon
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A les 17.30 h, al camp de la Vila, VII Trofeu vila de Camprodon: UE Camprodon – UE Vic
(1ª Catalana). A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXIX Festival Isaac Albéniz. Concert de
Cant i guitarra País d’Art i Història a càrrec del guitarrista PhilippeMouratoglou i de la soprano
ArianeWohlhuter.
18
A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, Xerrada “Crisis y crimen: una
sociedadmuybienavenida” a càrrec d’Alfredo Álvarez.
19
A les 19 h, a la sala d'actes de l'ajuntament, Xerrada a càrrec de l’egiptòleg Xavier Martínez
Babón.
20
A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, Xerrada “Els nostres avis” a càrrec de Fernando
Vila.
21
A les 17 h, a la sala d'actes de l'ajuntament, a la plaça de Santa Maria, Xeringada i Festa de
l’escuma.
21
A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, presentació del llibre “La pregunta de Elena”
de Mercedes Marfá. Presentació a càrrec de Juan Amat.
22
A la tarda, al carre València, Paradetes.
22
A les 19 h, a la sala d'actes de l'ajuntament, Xerrada "Com funciona Internet" a càrrec de
Jordi Iparaguirre.
22
A partir de la mitjanit, al pavelló Llandrius, Concert.
23
A les 8 h, a l'estació d'autobusos, sortida de l'Excursió GMVC: Mentet. (Dissabte i diumenge)
Cal portar cotxe particular que deixarem a Vallter.Distància: 21,1 km. Desnivell de pujada: 1.269
m. Temps: 7 h.Dificultat: moderada. Cal inscripció a Esports Vivac per reservar lloc per dormir.
23
A les 19 h, a la plaça de la Vila, Sardanes amb la cobla Manresa.
23
A partir de la mitjanit, al Casal Camprodoní, Concert de gospel, a càrrec del cor Geriona.
24
A les 8 h, a l'estació d'autobusos, sortida de l'Excursió GMVC: Mentet. (Dissabte i diumenge)
Cal portar cotxe particular que deixarem a Vallter.Distància: 21,1 km. Desnivell de pujada: 1.269
m. Temps: 7 h.Dificultat: moderada. Cal inscripció a Esports Vivac per reservar lloc per dormir.
24
A la tarda, al carrer València, Paradetes.
24
A les 19 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament, Xerrada “Coneixem Guinea Bissau” a càrrec de
Judit Torrent membre de l’Associació Djumbai.
26
A les 19 h, a la sala d'actes de l'ajuntament, presentació del llibre de Mercedes Marfà.
28
A les 17 h, a la plaça del Carme, Jocs gegants i Taller de globusflèxia.
30
A les 7 h, a l'estació d'autobusos, sortida de l'Excursió GMVC: Volta al Costabona: Cal portar
cotxe particular i el dinar. Distància: 15,5 km. Desnivell de pujada: 1.135 m. Temps 6:30
h.Dificultat: Difícil per la llargada i pel desnivell.
31
9ª Volta amb BTT Territori d’Isards, organitza Ski Club de Camprodon.
31
A les 19 h, a la plaça Doctor Robert, Sardanes amb la cobla Manresa.
Exposicions
• Del 25 de juliol al 10 d’agost, a la sala de les columnes del Casal Camprodoní, Exposició de
figures de Joan Ponç dins del 30 aniversari de la mort de Joan Ponç.
• Del 15 al 30 d’agost, a la sala de les columnes del Casal Camprodoní, Exposició de les pintures
del camprodoní Xavi Solà. (Dijous 15 d’agost a les 20 h inauguració de l’exposició).
Altres Activitats
• Dimarts 5, 12 i 19 d'agost, a les 17 h, visita guiada: “Les dues viles de Camprodon”. Punt
de trobada a la plaça del Carme de Camprodon. Camprodon no n'era una, n'eren dues viles i
estaven enfrontades! Vine a descobrir-ho i et convidem a un tastet dolç a la pastisseria Forn Sant
Roc. Preu: 8,00€; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 20% amb els
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i
restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter. – www.alt-ter.org
• Trenet Turístic: Del 25 de juliol al 31 d’agost. Horaris matins i tardes. Diferents rutes. Consultar
programa addicional.
• XXXIV Campionat de Futbol Sala: Del 4 al 22 d’agost al pavelló Llandrius.
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.
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte,
de 15 a les 19h.
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM i Camprodon TV Cable: Canal 35.
• Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí).
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Festa del Cavall del Comte Arnau. Durant tot el dia, mercat medieval. A ta tarda: Premsa de
raïm i destil·lació de vi, tal i com es feia abans. A continuació, berenar de pa amb vi i sucre. Al
vespre, a les 21h, Els diables de Ripoll despertaran i trauran de l'infern, el cavall del Comte
Arnau. Per a més informació, consultar cartells de carrer. Organització: Ajuntament de Gombrèn.

Visita guiada
• El dia 31 d’agost, a les 11 h, visita guiada al Museu del Comte Arnau i castell de
Mataplana. Punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Descoberta del mite del Comte
Arnau tot visitant el museu de Gombrèn, el gorg dels Banyuts i el mateix castell on va viure el
llegendari comte. Preu: 10,00€; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del
20% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments
d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686
11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter.
• Els dies 8, 15 i 22 d'agost, a les 12h, Montgrony, mites i llegendes. Punt de trobada a
l'entrada de l'hostatgeria de Montgrony. L'abrupte serra de Montgrony ha estat terra fronterera,
fortificada amb castells i orígen de mites com el d'Otger Cataló. Et convidem a coneixer-los. Preu:
9,00€; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 33% amb els tiquets de la
campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@altter.org. Organització: CEA Alt Ter.
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A les 11 h, a l’esplanada del Toro, Bassal Rock – Ambaukatonabia. A les 16 h, a l’esplanada del
Toro, inflables i jocs gegants. Organització: Ajuntament de Llanars.
A les 19 h, a la sala de festes, Festival Musical de la Vall de Camprodon. Organització:
Ajuntament de Llanars.
A les 23.30 h, a la sala de festes, Quim Vila. Organització: Ajuntament de Llanars.
A les 17 h, a la plaça de l’Om, Professor Karoli. Organització: Ajuntament de Llanars.
Al migdia, a la piscina municipal, xeringada i escuma. Organització: Ajuntament de Llanars.
A les 18 h, a la plaça de l’Om, danses internacionals: Els Cants de l’Estepa – Sibèria.
Organització: Ajuntament de Llanars.

LES LLOSSES
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Festa Major de Matamala. A les 23.30 h, a la plaça de Matamala, concert amb Virus i a
continuació, Dj Adrià Ortega i Dj Aitor Albendin. Entrada gratuïta.
Festa Major de Matamala. A les 16 h, a la plaça de Matamala, inflables, escuma, bombolles i
xeringada de colors. A continuació, xocolatada popular.
Festa Major de Matamala. A les 13 h, missa solemne, vermut i rifa. A les 23 h, a la plaça de
Matamala, ball de gala amb el grup Maracaibo.
Festa Major Vallespirants. A les 13 h, missa solemne, vermut i rifa.
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Festa d’estiu. A les 18h espectacle humorístic amb Quim Vila, a la sala del ball. A les 23. 30
h discomòbil amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, a la sala del ball.
Festa Major d’Espinavell.
Festa Major d’Espinavell.
Festa dels carrers de baix. A les 21h, sopar popular, a la plaça major. A les 22h, ball de nit,
a la plaça major.
Festa Major de Fabert. A les 14h dinar de festa major, a la placeta de Fabert, seguidament,
ball de festa major.
Festa de la piscina.
Festa de la mainada. A les 17h, animació infantil amb Fefe i cia, a la plaça major.
Seguidament, coca i xocolata per a tothom, a la plaça major.
Cantada d’havaneres a les 22h, amb Terra Endins, a la plaça del Conflent. Hi haurà rom
cremat per a tothom.
Concert del Festival de Música de la Vall de Camprodon.

OGASSA
9 i 10 Festa de la Germandat. A la nit, concert d’Strombers.
16
Festa de Sant Pancràs – veïnat del Prat del Pinter

PARDINES
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Festa Major 2014. Durant la tarda engalanarem els carrers acompanyats del bon ritme
dels Grallers de Ribes. La bona música ens portarà a la Plaça del Pedró on rebrem el
pregoner/a d’aquest any. A les 21.30h, sopar d’inici de festa major a càrrec de la Comissió
de Festes, a la Plaça dels països Catalans. Venda de tiquets als matins a l’Ajuntament de Pardines
o bé tot el dia al telèfon 628 60 20 55 (Laia). Preu: 12 €. A mitjanit, a la Plaça de l’Ajuntament
nit jove amb Miquel del Roig, a continuació Ojo de Buen Cubero i acabarem la nit amb
Tommy dj.
Festa Major 2014. A les 8.30h, caminada popular organitzada pel Centre Alpí Vall del
Segadell. Sortida de la plaça del Pedró. A les 12h, Taller de Hip Hop a la Plaça del Pedró a
càrrec d’Harry Cruanyes i Felip Vives. A les 16h multitudinal XXIVè Campionat de Botifarra
a la terrassa del bar Can Manel. A les 17h discobaby pels més menuts i festa de l’escuma a
càrrec de Gil Ratataplam. A les 23.30h, iniciarem la nit amb Trio Maracaibo i seguidament el
grup que ens farà posar la festa del revés amb seu repertori, Los Pachucos i DJ.
Festa Major 2014. Durant tot el matí, tirolina i tir amb arc a càrrec de Pirineu Actiu a la
zona del pàdel i Tallers pels més menuts a la Plaça del Padró amb l’ajuda de les mares de
Pardines. A les 12h missa solemne a l’Església Sant Esteve. A les 18h, audició de sardanes a
càrrec de La Cobla de Blanes a la Plaça del Pedró. A les 23.30h, ball de gala amb Booguie
Wooguie.
Festa Major 2014. A les 11h Gimcana Popular per totes les edats al Càmping Pardines.
Inscripcions gratuïtes durant la tarda del 1 i per acabar, partit de futbol casal contra casats. A
les 17h Jocs de cucanya a la Plaça de l’Ajuntament i com no, acabats, l’esperada guerra
d’aigua. A les 22h , acabem la Festa Major amb el gran quinto.
10 Torneig de pàdel.
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A les 22.30 h, a la plaça del Casino, cinema a la fresca. Organització: Bar el Casino.
Festa Major de Planès. De les 18 a les 20 h, cinema a la fresca per a tots els nens i nenes.
De les 21 a les 22.30 h, sopar a la fresca. Cadascú s’ha de portar el sopar. De les 23 a les 1.00
h, cinema a la fresca per a tothom. Organització: Comissió de festes de Planès. Patrocina:
Ajuntament de Planoles.
Festa Major de Planès. A les 10h, caminada popular, per a tothom; petits i grans. Sortida i
arribada a la plaça de Planès. A les 17h, a la plaça de Planès, animació infantil amb “Toti
Roger”. A continuació, hi haurà xocolata per a tothom. A les 19.30 h, a la plaça, ball infantil
amb el duet musical “Stylette”. A les 21.15 h, al restaurant La Carretera de Planès, sopar de
germanor. Per obtenir el tiquet, cal anar al mateix restaurant a buscar-lo, fins el dia 1 d’agost.
Limitat a 40 persones. A les 23.30 h, a la plaça, ball de nit amb el duet musical “Stylette”.
Organització: Comissió de festes de Planès. Patrocina: Ajuntament de Planoles.
Festa Major de Planès. A les 12.45 h, a l’església de Sant Marcel de Planès, missa solemne. A
les 13.50 h, a la plaça de Planès, vermut popular. A les 18 h, a la mateixa plaça, havaneres
amb el grup musical “La Garota d’Empordà”. Hi haurà rom cremat per a tothom.
Organització: Comissió de festes de Planès. Patrocina: Ajuntament de Planoles.
A les 19 h, a l’església de Sant Vicenç, concert del Romànic en Viu: “Ensemble Sangineto”.
Grup italià de prestigi internacional dels més reconeguts en música celta fora d’Irlanda.
www.ensemblesangineto.com/esg
A les 22.30 h, a la plaça del Casino, cinema a la fresca. Organització: Bar el Casino.
A les 20.30 h, sopar amb torrades XXL d’Ibèrics i ball amb música en directe.
Organització: La Cantina.
Cinema a la fresca, a la plaça del Casino. Organització: Bar el Casino.
Acampada amb nens. Sortida a les 18 h, a la plaça del Casino. Organització: AEP. Informació i
inscripcions al telèfon: 633 15 60 11 o a info@aeplanoles.org
Bivac al Puigmal. Sortida a les 14 h, a la plaça del Casino. Organització: AEP. Informació i
inscripcions al telèfon: 633 15 60 11 o a info@aeplanoles.org
A les 19h, a l’església de Sant Vicenç, concert del Romànic en Viu: Walters & Alern. Concert
de música clàssica amb dos virtuosos dels instruments de corda i de la música antiga. Durant el
concert, presenten diversos instruments de corda antics i n’expliquen les qualitats, abans
d’interpretar cada peça.
A les 22.30h, a la plaça del Casino, cinema a la fresca. Organització: Bar el Casino.
A la tarda, IV Olimpíades de Planoles. Informació i inscripcions a l’Ajuntament.
A la tarda, IV Olimpíades de Planoles. Informació i inscripcions a l’Ajuntament.
A la tarda, IV Olimpíades de Planoles. Informació i inscripcions a l’Ajuntament.
A la tarda, IV Olimpíades de Planoles. Informació i inscripcions a l’Ajuntament.

...Planoles
20
A les 20 h, a la pista, festa del tennis . Organització: Club de Tennis Planoles.
21
Festa Major de Planoles. A les 12 h, al camp del Riu, futbol veterà: FC Barcelona –
Combinat de Planoles. Durant tota la tarda, engalanem els balcons (inscripcions a
l’Ajuntament). A les 21.30 h, a la pista, sopar popular. Cal reservar lloc a l’Ajuntament. I a
continuació, El gran Bardulet.
22
Festa Major de Planoles. A les 10 h, al Casino, sortida botànica. Més informació a: 633 15 60
11 o a info@aeplanoles.org. Organització: AE Planoles. A la mateixa hora, al Casino, pintada de
capgrossos i concurs de dibuix infantil. Cal portar la caixa, material reciclat i llapis de colors.
A les 12 h, concurs de bitlles catalanes. A les 17.30 h, pujada ciclista a cal Gasparó.
Sortida des del pont de Paixó. A les 19.30 h, els Grallers de Ribes de Freser acompanyen des
del Casino fins a l’inici del Pregó. A les 22 h, al Casino, quinto.
23
Festa Major de Planoles. A les 9 h, inici de les 8 hores de Futbol Sala. I IX Pujada al Collet
de les Barraques, a peu o en bicicleta. A les 17 h, orientació i descoberta de Planoles, per a
nens i nenes fins a 14 anys. Els més petits han d’anar acompanyats d’un adult. Les inscripcions
es faran al mateix moment, a la plaça del Casino. La descoberta finalitzarà a la Cantina amb
l’espectacle per a nens i nenes: “El reialme dels contes”. Tot seguit, berenar, i es lliuraran
els premis del concurs de dibuix. A les 18 h, a la sala del Casino, projecció de la pel·lícula i
conferència a càrrec de l’aventurer i alpinista Albert Bosch (travessa del Pol Sud, Seven
Summits...). A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes a càrrec de la cobla Osona. A
mitjanit, inici del ball a la piscina amb una miqueta de música. A partir de les 1.30 h de la
matinada, concert d’Afrochi Guawa, i en acabar Dj’s.
24
Festa Major de Planoles. A les 10, 11 i 12 h, jornada de portes obertes,a la Casa de les
Papallones. Places limitades. Reserveu al telèfon: 938890717 (en horari de botiga). A les 12 h,
cercavila. A les 13 h, missa solemne. A les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Marionetes
Nòmades. A les 18.30 h, al jardí del Trill, concert de Jazz amb el quartet Mozzaic. A les 20
h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes a càrrec de la cobla Osona. A les 22.30 h, espectacle
de circ – cabaret, a càrrec de Tub d’Assaig.
25
Festa Major de Planoles. A les 11 h, a la piscina, sessió d’Aquagym. A les 12 h, missa de
difunts. A les 12.30 h, a la pista poliesportiva, festa de l’escuma i xeringada. A les 17.30 h, al
Casino, actuació del grup coral: Geriona. A les 17 h, a la plaça del Casino, xocolatada. A les
22 h, des de la plaça del Casino, correfoc amb els Diables de Ribes de Freser. A continuació,
l’hora dels Adéus. En acabar, a la plaça de l’Ajuntament, ball de confeti amb Orient
Express. Tot seguit, a la sala del Casino, Dj’s.
27
A les 14 h, al Collet, arrossada. Organització: Refugi Corral Blanc.
29
A les 19 h, a l’església de Sant Vicenç, concert del Romànic en Viu: Irish Corner. El millor grup
de música irlandesa a Catalunya. Banda completa amb violins, guitarra, banjo, percussió i veu.
www.irishcornermusic.com
Altres Activitats
• Tots els dissabtes d’agost, música en directe, al jardí de can Gasparó.
• 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
• Fins el 19 de juliol, tots els dissabtes, al matí, classes de tennis. Més informació a
www.ctplanoles.com. Del 29 de juliol al 2 d’agost, a la tarda, a partir de les 18 h. Del 5 al 30 d’agost,
durant els matins, entre les 10 i les 13 h.

QUERALBS
2
Tot el dia, Fira de Formatges i Vi.
2
A la tarda, Tir al plat (Entrenaments de local).
3
Al camp de tir el Molí, Tir al plat (Tirada general)
24
Tot el dia, Fira artesania.
24
A les 18 h, a la plaça del Reig, Sardanes amb la Cobla ciutat de Manresa.
Exposicions:
• A la primera quinzena d'agost, a la Sala Puigmal, "Queralbs, la Vall i el seu entorn"
watercolours, de Miguel Àngel Ibarz.
• A la segona quinzena d'agost, a la Sala Torreneules, Exposició fotogràfica, "La màgia de
l'aigua", de Joan Rodó.
Visita guiada: El dia 4 d’agost, a les 13 h, Santuari de Núria: històries i llegendes. Punt de trobada
a la porta del Santuari de Núria. Visita comentada al Santuari de Núria amb especial esment a la
història, llegendari i literatura que ha generat. Preu: 8,00€; Menors de 8 anys: gratuït. Visita
guiada amb descompte del 37% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”
Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer
reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter.

Vall de Núria
2, 16 i 30. Capvespres. Activitat que combina l'excursió amb l'objectiu de contemplar les vistes
impressionants que ens ofereix el Sol al capvespre. Acabarem al restaurant de l'Hotel on ens
prepararan el sopar per posteriorment baixar en el cremallera especial de les 11 de la nit.
Pels més intrèpids hi ha l'opció de fer la mateixa activitat però a cavall per l'alta muntanya amb
l'ajuda dels cavalls i els monitors de l'Hípica de Mas Batlló. Preus:Bitllet de cremallera anada i
tornada + Excursió a peu + guia + sopar al restaurant + copa de cava 35,65 € (Edat mín. 8 anys)
(*) Suplement a cavall 16,95 €/persona (Edat mín. 15 anys). IMPORTANT: Tren de baixada a les
23.00 h. amb destinació final a Ribes Vila.
2, 16 i 30. Baixador de Fontalba. Una ruta poc freqüent per arribar a Vall de Núria amb un "esmorzar
de pastors" inclòs per tenir forces suficients, i on, amb l'ajuda dels nostres guies aprendrem
detalls interessants referents al cremallera, combinat amb la pràctica del senderisme. PreusAdult: 27,15 €, Infantil: 20,65 €. El preu inclou: Cremallera anada i tornada + Guia + esmorzar
Per a més informació i inscripcions consultar www.valldenuira.com
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30 anys de gegants a Ribes de Freser. A les 17h, a la plaça del Mercat. Cercavila Medieval
amb Festimanus. A les 22h, a la plaça del Mercat, Teatre al carrer amb Gog i Magog.
Organització: Gegants i Grallers de Ribes de Freser
Cinema: Vivir es facil con los ojos cerrados, a les 22h al cinema. Organització: Amics del
Cinema de la Vall de Ribes
Festa Major de Ribes Altes. A les 10h Missa a la Verge de les Neus. 10.45h Esmorzar amb
coca a la Verge de les Neus. A les 14h Dinar de germanor al refugi de Ribes Altes del Pla de
l'Erola. A les 16h Jocs de cucanya per grans i petits, en acabat xocolatada amb coca.
Sardanes - 29è aplec de la sardana amb Cobla Ciutat de Girona-Cobla Marinada-Cobla
Jovenivola de Sabadell. A les 16h, a la plaça del Mercat. Organització: Amics de la Sardana
Cinema: Vivir es facil con los ojos cerrados, a les 19.30h al cinema. Organització: Amics del
Cinema de la Vall de Ribes
Cinema: La gran belleza (Versió original), a les 22h al cinema. Organització: Amics del
Cinema de la Vall de Ribes
Cinema: La gran belleza (Versió doblada), a les 19.30h al cinema. Organització: Amics del
Cinema de la Vall de Ribes
Festa Major de Bruguera. Pujada i esmorzar a Coll de Jou a les 8.30h. A la tarda, jocs de
cucanya i xocolatada popular a la plaça. A la nit ball a la fresca pels grans i a partir de la 1 de
la matinada ball pel jovent marxa!
Cinema: Justin y la espada del valor (versió doblada), a les 17h, al cinema. Organització:
Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Espectacular rifa al carrer major durant tot el dia.
Cinema: Dallas Buyers Club (versió doblada), a les 22h al cinema. Organització: Amics del
Cinema de la Vall de Ribes
Fira de manualitats, durant el matí mostra de puntaires a la plaça del mercat. Organització:
Associació de Dones de la Vall de Ribes.
Concerts a la fresca, amb Emergència Express a les 12h a la plaça del Mercat.
Festa Major de Bruguera. A les 13h missa. Sardanes amb la Cobla Cadaqués, a les
16.30h, a la Plaça. Per segona vegada degut al gran èxit de l'any passat tindrem a continuació
jocs de cucanya i gran xocolatada popular, fi de festa Bruguera.
Cinema: Justin y la espada del valor (versió doblada), a les 17h, al cinema. Organització:
Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Sardanes amb la Cobla Cadaqués, a les 19h, a la Plaça del Mercat. Organització: Amics de la
Sardana
Cinema: Dallas Buyers Club (versió doblada), a les 19.30h al cinema. Organització: Amics
del Cinema de la Vall de Ribes
Cinema: Doble sessió de cinema retro: Alien i Pulp fiction (+entrepà). A les 19.30h al
cinema. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Cinema: A les 19.30h Las brujas de Zurragamurdi, i a les 22h Ocho apellidos vascos, al
cinema. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Cinema: A les 19.30h Ocho apellidos vascos, i a les 22h, Las brujas de Zurragamurdi al
cinema. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Festa Major. D’11 a 19h a la Plaça del Mercat, venda de Samarretes i Packs Joves. Preu
samarreta: 10€. Pack de Jove: 25€ Inclou: Samarreta Oficial, Sopar de Bandera i entrada al Ball
del dia 14. Votació Hereu i Pubilla. Concurs de pintura pels més menuts. Organització:
Galeria PadequArt. A les 12h, a la Plaça del Mercat, Exhibició i taller de teles acrobàtiques. A
les 20.30h a la Plaça de l’Ajuntament, donem la benvinguda a la Invasió de la Festa. A les

... Ribes de Freser
22h a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. A les 22h al
Passeig de la Saida, IV Sopar de Bandera (places limitades: 200 persones) Preu sopar: 10€. A
mitja nit, al Pavelló d’Esports de Ribes, Concert amb Txarango, Séptimo A (versions) i DJ
Franxo. Preu d’entrada: 12€. Venda d’entrades anticipades a la Plaça del Mercat durant el dia 19
de Juliol i a wwww.atrapalo.com a partir del dia 21 (aforament màxim, 1.500 persones).
Important! Tots aquells que compreu l’entrada el dia 19 a la plaça del mercat podreu
agafar també el pack Jove. Els que compreu l’entrada per internet, podreu venir-lo a
recollir el dia 14 a la Comi Shop presentant la vostra entrada.
14
Cinema: El médico (versió doblada), a les 17h, al cinema. Organització: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes
15
Festa Major. A les 11h pels carrers de Ribes, Cercavila a càrrec dels Gegants i Grallers de
Ribes. A les 12h a l’Església de Santa Maria, Ofici Solemne. A les 13h a la Plaça del Mercat,
Ball Vermut amb la Cobla Marinada. A les 17h al camp de futbol de Ribes, Partit de la
Ribetana de Festa Major. A les 18h de la tarda a la Plaça del Mercat, Ballet de Déu i altres
balls tradicionals a càrrec de l’Esbart Eudald Coma. I a continuació... Actuació Castellera
a càrrec de la Colla Castellera de Solsona. A les 22h a la Plaça del Mercat, Audició de
Sardanes amb la Cobla Marinada. A partir de mitjanit a la Plaça del Mercat, Ball a la fresca
amb Sarsa. A mitjanit al Pavelló Municipal, Festa ExtremaD amb DJ Adrià Ortega i Blanca
Ross. Preu d’entrada: 8€+consumició.
15
Cinema: El médico (versió doblada), a les 17h, i Gravity (versió doblada), a les 22h, al cinema.
Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
16
Festa Major. A les 10h des del Parc de Bombers. Cursa d’Obstacles per adults (a partir de 15
anys) Anar Fent Rural Running organitzada pels Bombers Voluntaris de Ribes. Preu
inscripció: 15€ per persona. A les 16.30h pels carrers de Ribes (des de la Plaça de l’Ajuntament),
Viacrisi Infantil. Preu inscripció: 3€ per persona. Inscripcions mitja hora abans de començar a
la pl. Ajuntament. A les 18h de la tarda al Passeig de la Saïda, Festa de l'Escuma a càrrec de
Virivirom i Xocolatada. Col·labora l'AMPA de l'escola de Ribes. A les 18.30h a la Plaça del
Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. A les 21h pels carrers de Ribes
(començant des de la Plaça de l’Ajuntament), Viacrisi Extraterrestre (hi haurà proves a
superar!). Preu inscripció: 5€ per persona. Inscripcions mitja hora abans de començar a la pl.
Ajuntament. A les 22h a la Plaça del Mercat, Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. A
les 22.30h al Teatre Municipal, I-Neptú amb el Peyu (TV3). Preu d’entrada: 10€. Venda
d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme a partir de l’1 d'Agost. A partir de mitjanit al Pavelló
d’Esports, Els 80 Principales (versions dels 80), Fugados de Alcatraz (versions dels 70,
80 i 90) i DJ. Preu d’entrada: 10€ + consumició.
16
Cinema: Gravity (versió doblada), a les 22h, al cinema. Organització: Amics del Cinema de la
Vall de Ribes
17
Festa Major. A partir de les 6 de la matinada... Despertada popular a Càrrec dels Grallers
de Ribes i els més valents de la nit i esmorzar supercalòric per recuperar forces a la Plaça del
Mercat. A partir de les 11h a la Plaça del Mercat, Màgia amb Fèlix Brunet. A
continuació, Espectacle i taller amb la Sra. Bombolles. A partir de les 16h a la Piscina
Municipal, Gimcana aquàtica amb inflables a l’estil “Humor Amarillo”. A les 18.30h a la
Plaça del Mercat,
Audició de Sardanes amb la Cobla Marinada. A partir de les 19h al
Camp de Futbol, Viatge a l’espai amb Globus Captiu. Preu del viatge: 3€ *L’activitat tindrà
una durada limitada de 1,30h i pot ser anul·lada per condicions meteorològiques. Capacitat
màxima per cada globus, 4 persones. Hi haurà 2 globus. A les 22h a la Plaça del Mercat, Audició
de Sardanes amb la Cobla Marinada. A partir de les 23h a la Font de Sta. Caterina. El Ball de
la Invasió amb Orient Express i DJ Mon, imprescindible indumentària intergalàctica.
17
Cinema: Los Anderson en Grècia (versió doblada), a les 19.30h, al cinema. Organització:
Amics del Cinema de la Vall de Ribes
18
Festa Major. D’11 a 7 de la tarda al Passeig de la Saida, Inflables pels més menuts de la casa.
Preu: 3€. A partir de les 18.30h de la tarda a la Plaça del Mercat, Ball Sénior amb el grup Qtal!
A les 21.30h pels carrers de Ribes, Correfoc a càrrec dels Petits Diables de Ribes. A les 22h
al Camp de Futbol de Ribes, Cerimònia de Cloenda, repartiment de premis i comiat
intergalàctic.
18
Cinema: Los Anderson en Grècia (versió doblada), a les 22h, al cinema. Organització: Amics
del Cinema de la Vall de Ribes

... Ribes de Freser
Organització Festa Major: La Comi, Regidoria Cultura, Ajuntament de Ribes de Freser.
Col·laboren: Diputació de Girona, Teatre d’Emergència, La Coral de Ribes, Esbart Eudald Coma,
Associació de Bombers voluntaris de Ribes, CF Ribatana, Club Esquí Fontalba, Gegants i Grallers
de Ribes, Patronat de Turisme, Patronat d'Esports, Amics de la sardana de Ribes, Dracs i Diables
de Ribes, AMPA Escola de Ribes, Toni Martínez, Oxineu, servei de Joventut i tots els voluntaris i
voluntàries que fan que tot això sigui possible!
19
Cinema: Blue Jasmine (Versió original), a les 22h al cinema. Organització: Amics del Cinema
de la Vall de Ribes
20
Festa del Carrer Major. A partir de les 10.30h Gimcana de bicicletes, tir amb arc i pintura
infantil. A partir de les 16h jocs de cucanya, animació infantil amb l'Amadeu i seguidament
xocolatada. A partir de les 22h traca de final de festa i ball amb Boogie-Woogie.
21
Cinema: Blue Jasmine (Versió original), a les 19.30h al cinema. Organització: Amics del
Cinema de la Vall de Ribes
22
Cinema: Hotel Budapest (Versió original), a les 19.30h i 22h al cinema. Organització: Amics
del Cinema de la Vall de Ribes
23
Presentació del llibre Que en sabem de l'Amèlia, de l'editorial Stonberg, a càrrec de la seva
autora Aurora Maquinay. A les 18h, al teatre. Hi haurà un petit aperitiu. Presentació a càrrec
del Club de lectura de la biblioteca Terra Baixa de Ribes de Freser.
23
30 anys de gegants a Ribes de Freser .Caminada nocturna amb els Gegants i grallers de
Ribes.
24
Sardanes amb la Cobla La Principal de Banyoles a les 18.30h, a la plaça del Mercat.
Organització: amics de la sardana.
24
Visualització dels treballs presentats als premis Gollut, a les 10h, i Acte de lliurament
dels Premis Gollut, a les 19h, al cinema. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
26
Cinema: Philomena (Versió original), a les 22h al cinema. Organització: Amics del Cinema de
la Vall de Ribes
27
Cinema: Philomena (Versió original), a les 19.30h al cinema. Organització: Amics del Cinema
de la Vall de Ribes
29
Concerts a la fresca. Concert amb òpera jazz a les 19h, Sopar popular, projecció de
cinema: I was never rock star - versió original castellà i Frozen - versió doblada, a la plaça
del mercat.
30
A les 22 h, a l Església de Santa Maria de Ribes de Freser, Concert amb l'Oquestra de
l'Empordà.
30
Cinema:
Las aventuras de Tadeo Jones, versió doblada, a les 17h al cinema.
10.000km(versió original), a les 22h. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
31
Sardanes amb la Cobla Principal de l'Escala. Audició dedicada a la gent gran, a la plaça
del mercat.
31
Cinema:
Las aventuras de Tadeo Jones, versió doblada, a les 17h al cinema.
10.000km(versió original), a les 19.30h Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Altres activitats
• A partir de l'11 de juliol i fins el 3 d'agost Exposició de pintura de l'escola de Pintura Municipal,
amb obres inèdites dels alumnes. A la Sala d'exposicions.
• A partir de l'11 d'agost Exposició d'artistes locals. A la Sala d'exposicions. Organització:
Associació de Dones de la Vall de Ribes.
• Premis Gollut 2014, a la creativitat audiovisual i fotogràfica de temàtica social. Per a més
informació i bases del concurs Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
http://www.amicscinevallderibes.com/.
• Fins el 8 d'agost. Casalet Esportiu a Ribes de Freser. Per a més informació: www.oxineu.com
(programa, tarifes, imatges i vídeos). Organització: AMPA Escola Mare de Deu de Núria.
Visites guiades
• Dimecres 6 d'agost, a les 17 h, visita guiada: Passeig amb els nans de Ribes de Freser. Punt de
trobada: oficina de turisme de Ribes de Freser. Acompanyats per la història dels nans de Ribes
visitarem la vila de Baix, on s’hi va edificar l’església i on hi van passejar els primers estiuejants, i
continuarem per la vila d’Amunt, amb les seves fonts i els romànic castell dels nans, amb la seva
torre i muralles. Preu: 8,00€; menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 37% amb
els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida”, disponibles als establiments d’hostaleria i
restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva al telèfon 972 72 13 17 / 686 11 33 44 info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter.

... Ribes de Freser
• Dimecres 6, 13 i 20 d'agost, a les 10.30h, Les mines de ferro de Ventolà. Punt de trobada: Plaça
de la Constitució de Ventolà. Ja en temps dels ibers, però sobretot al s. XVII, de les Ferreres de
Ventolà s'extreia ferro. Us convidem a fer una excursió tot endinsant-nos per aquesta antiga zona
minera. Preu: 8,00€; menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 25% amb els
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida”, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva al telèfon 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@altter.org. Organització: CEA Alt Ter.
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A les 21 h, a la plaça Abat Arnulf, Exquisits 2014: festival poètic d’estiu de Ripoll amb: “Oh, foll
amor! amb Pau Sanchis i Josep Vicent Tallada. Organització: Restaurant El Crocus i Associació
Orinal.
A partir de les 11 h, a la plaça Sant Eudald, I contrapassada de Ripoll. I Aplec de pobles que
ballen contrapassos. Organització: Randellaires.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 35è Festival Internacional de Música. Festival de Música
Antiga dels Pirineus: Fantasiant, Amor Concert de l’Ensembre fortuna d’un gran tempo.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 21 h, a la plaça Abat Arnulf, Exquisits 2014: festival poètic d’estiu de Ripoll amb: “Baby
bum!”. Accidents polipoètics. Organització: Restaurant El Crocus i Associació Orinal.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 35è Festival Internacional de Música. Jazz contemporani
amb Rai Castells. Organització: Amics de la Música de Ripoll.
Els dies 10, 11 i 12, al centre de la Vila, Mercat del Comte Guifré. Per a més informació:
www.mercadalderipoll.cat
A les 21 h, a la plaça Abat Arnulf, Exquisits 2014: festival poètic d’estiu de Ripoll amb: “Mestre i
amics” amb Ivette Nadal i Roger Pistola. Organització: Restaurant El Crocus i Associació Orinal
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 35è Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert
de cant: Àries d’Òpera, cançó catalana. Jordi Galán, tenor; Anna Creixell, piano. Organització:
Amics de la Música de Ripoll.
Al matí, al passeig Ragull, Mermà – Mercat de segona mà de Ripoll. Organitza: Mermà.
A les 20 h, a la plaça de l’Escorxador, ballada doble d’estiu: cobles Ciutat de Girona i Mil·lenària.
Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll
A les 21 h, a la plaça Abat Arnulf, Exquisits 2014: festival poètic d’estiu de Ripoll amb: “Així
t’escau la melangia” amb Meritxell Gené. Organització: Restaurant El Crocus i Associació Orinal
24 Festa del barri de Llaés. Organització: AV barri.
A la plaça de la Lira, Fira de la Cervesa.
A les 22 h, al Claustre del Monestir, 35è Festival Internacional de Música de Ripoll. Jazz a la
fresca amb Andrea Motis & Joan Chamorro, Ignasi Terraza i Esteve Pi. Organització: Amics de la
Música de Ripoll.
A les 21 h, a la plaça Abat Arnulf, Exquisits 2014: festival poètic d’estiu de Ripoll amb: “Recital
poètic” amb Eduard Carmona, Lago Marta, Guillem Callejón i Àlex Valdez. Organització:
Restaurant El Crocus i Associació Orinal.
Festa de la plaça Tomàs Raguer.

Visites guiades
• De dilluns a dissabte, de les 11.30 a les 17.30 h, i 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. Per a més informació i reserves: Terra de
Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Preu:
8,00€; Menors de 8 anys: gratuït . Visita guiada amb un descompte del 15% amb els tiquets de la
campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org.
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17.
• Dimecres d’agost, dies 6, 13 i 20, a les 17 h, visita guiada: “Cinc segles forjant Ripoll”. Lloc:
Ripoll i la farga de Palau. Visita ambientada al segle XVII, acompanyats de Fra Benet, monjo
almoiner del monestir, descobrirem el Ripoll de l’època i la farga Palau. Preu: 8€/pax. Visita guiada
amb un descompte del 37% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als
establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72
13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17.
• Dimarts i dijous, 19, 21, 26 i 28 d’agost, a les 11 h. Dimarts i dijous, 19, 21, 26 i 28 d’agost, a les
16.30 h, visita guiada a la farda Palau i visita lliure al Museu Etnogràfic. Lloc: Farga Palau i
Museu Etnogràfic. Visita guiada a la farga Palau amb el mateix preu es pot visitar lliurement el Museu
Etnogràfic. Preu: 5€/pax. Visita guiada amb descompte amb els tiquets de la campanya “El Ripollès

...Ripoll
“Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal
fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter – 972 72
13 17.
• Dijous, 7, 14, 21 i 28 d’agost, a les 17.30 h, visita guiada teatralitzada: “La petjada de l’abat”.
Punt de trobada: Oficina de Turisme de Ripoll. Visita teatralitzada per Ripoll. Un personatge noble de
l’edat mitjana recorre esdeveniments històrics narrats des de la fantasia i la realitat amb un perfil
còmic, distès, desenfadat i amè. Preu: 12€/pax. Visita guiada amb descompte amb els tiquets de la
campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org.
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17.
Exposicions i altres activitats
• Fins el 17 d’agost, a la plaça de la Lira, mercat del col·leccionista: “Remena i troba”.
• Del 18 de juliol a l’1 d’agost, a la plaça Abat Oliba, exposició: “300 anys després”, commemorativa
del Tricentenari. Organització: Comissió Tricentenari.
• Fins el 14 de setembre, al Museu Etnogràfic, exposició: “Les arts del ferro a Ripoll 2014”.
• Durant tot el mes d’agost, a la Biblioteca Lambert Mata, exposició dels fons pictòric procedent del
llegat de Lambert Mata que es conserva a la biblioteca.
• Durant els mesos de juliol i agost, a l’espai Espriu, davant la Biblioteca Lambert Mata,
biblioterrassa. Espai de lectura a l’aire lliure.
• Durant tot el mes d'agost, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició de
pintures “Mediterrània” de Maria Lluïsa Molina.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 21 h, al Palau de l’Abadia, Els desitjos del comte Arnau – Visita dramatitzada i sopar
gastronòmic-XIX Cicle de Representacions del Mite del comte Arnau-. Venta entrades:
Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19
h. Aforament limitat. Venda fins un dia abans de l’activitat. Tarifes: Adults 24 € Nens gratuït fins
a 6 anys / Fins a 12 anys 12 €. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Col·laboració: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i restaurants, pastissers i flequers de
la vila.
3r Aplec Xirinacs. Consultar a santjoanabadesses.cup.cat. Organització: CUP Sant Joan de les
Abadesses
A les 18 h, al Passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 21 h, al Palau de l'Abadia, Els desitjos del comte Arnau – Visita dramatitzada i sopar
gastronòmic-XIX Cicle de Representacions del Mite del comte Arnau- Venta entrades:
Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19
h. Aforament limitat. Venda fins un dia abans de l’activitat. Tarifes: Adults 24 € Nens gratuït fins
a 6 anys / Fins a 12 anys 12 €. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Col·laboració: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i restaurants, pastissers i flequers de la
vila.
A les 22 h, al Teatre Centre, Concert Topaketa Ripollès-en a càrrec de Kepa Junkera &
Sorginak i Amadeu & Tururut Bonaigua. Preu: 15 €. Organització: PATAC – Tradicions al
Ripollès. Col·laboració: SAT Teatre Centre i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
A les 23,30 h, a l'Antic escorxador, Carnaval d’estiu. Organització: JAS – Jovent Actiu
Santjoaní.
A les 21 h, al Palau de l'Abadia, Els desitjos del comte Arnau – Visita dramatitzada i sopar
gastronòmic-XIX Cicle de Representacions del Mite del comte Arnau-. Punt de trobada:
Palau de l’Abadia. Venta entrades: Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 720 599.
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Aforament limitat. Venda fins un dia abans de l’activitat.
Tarifes: Adults 24 €. Nens gratuït fins a 6 anys / Fins a 12 anys 12 €. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i
restaurants, pastissers i flequers de la vila.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla Genisenca. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Espectacle Infantil: JA ARRIBEN ELS TRASTOS BAND
amb Jaume Ibars. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

... Sant Joan de les Abadesses.
17
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla Principal de Porqueres.
Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
22
A les 21 h, al Palau de l'Abadia, Els desitjos del comte Arnau – Visita dramatitzada i sopar
gastronòmic-XIX Cicle de Representacions del Mite del comte Arnau-. Punt de trobada:
Palau de l’Abadia. Venta entrades: Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 720 599.
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Aforament limitat. Venda fins un dia abans de l’activitat.
Tarifes: Adults 24 €. Nens gratuït fins a 6 anys / Fins a 12 anys 12 €. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i
restaurants, pastissers i flequers de la vila.
23
A les 21h, davant de l'absis del Monestir, Caminada nocturna Cercant les petjades del
comte Arnau-XIX Cicle de Representacions del Mite del comte Arnau-. Inscripcions:
Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Telèfon 972 720 599. Organització: Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
24
A les 18 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
30
21a Festa del carrer Beat Miró. A partir de les 10 h, al carrer Beat Miró, inflables. A les 22 h,
al carrer Beat Miró, Ball a càrrec del Tren d’Olot. Organització: Veïns del carrer Beat Miró.
Col·laboració: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses.
31
A les 17 h, al passeig Comte Guifré, Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí-Concurs de
colles improvisades-. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses.
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Visites Guiades
• Tots els dissabtes del mes d’agost, a les 16.30h, i a partir del dia 5 d’agost, de dimarts a divendres i
diumenges a les 12 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la vila
Vella. Visitareu 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.
• Dissabte 9, 16 i 23 d’agost, a les 11h, visita guiada: el Molí Petit, el Molí de les Abadesses, Punt
de trobada: El Molí Petit, Sant Joan de les Abadesses. Visitarem l'antic molí fariner del monestir on, a
través d'audiovisuals i maquetes, s'explica el seu funcionament, així com les seves anècdotes i
llegendes. Inclou un taller per fer pa (taller es farà amb reserva de places, mínim de 4 adults amb 24
hores d’antelació. Preu: 8,00€/pax.; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del
37% 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.
Exposicions
• Fins al 31 d'agost, Exposició Josep Guinovart-Albert Ràfols-Casamada. Col·lecció Bassat
d'Art Contemporani. Lloc: Espai Art l'Abadia - Palau de l'Abadia. De 10h a 14h i de 16h a 19h.
Organització: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
• Fins el 28 de setembre, Exposicions Ombres d'Ocell, escultura ingràvida del pintor Gerard Sala.
Lloc: Espai Art l'Abadia - Palau de l'Abadia. . De 10h a 14h i de 16h a 19h. Organització: Regidoria de
Cultura - Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

SANT PAU DE SEGÚRIES
9
14
23
31

A les 17 h, a la plaça Generalitat, xeringada i festa de l’escuma.
A les 22 h, a la plaça St. Pau, havaneres amb el grup TERRAL. A la mitja part rom cremat per
a tots els assistents.
A les 17 h, a la plaça Generalitat, inflables.
Festa de la Ral : A les 12:30, a l’església de la Ral, Missa amb l’acompanyament d’Eudald Jordà.
A les 18 h, a la plaça de la Ral, cantada d’havaneres amb el grup Norai. A la mitja part, rom
cremat per a tothom. A l’entrada de fosc, a la mateixa plaça, focs de fi de festa.

SETCASES
2
2
9
14
15
15
16
16
20
20 i
22
23
23
30
31

A les 12 h, a la Balmeta, donada de sal al bestiar.
A les 18 h, Festa dels rams silvestres
A les 17 h, a la Zona verda, discobaby.
A les 16,30 h, a la Zona verda, Concurs de dibuix infantil.
A les 19 h, a l'Església de Sant Miquel de Setcases, Festival de Música de la Vall de
Camprodon 2014: Concert de Gemma Humet i Toni Xuclà.
A les 11 h, Xeringada i festa de l'escuma.
De les 11 a les 13 h i de les 16 a les 19h, a la Zona verda, Inflables gratuïts.
A les 18 h, a la Zona verda, Activitat Infantil: Descobertes astronòmiques del S. XVIII.
Planetari portàtil.
A les 17 h, a la Zona Verda, Cirquet de Confetti.
21 De les 11 a les 13 h i de les 16 a les 19h, a la Zona verda, Inflables gratuïts.
A les 19 h, a la plaça, Havaneres grup Norai.
A les 16,30 h, a la Zona verda, Jocs gegants.
A les 18 h, a la Zona verda, Gran festa de les truites d'ou.
A les 17 h, a la Zona verda, XIII Trobada de Músics sense solfa.
X BTT Territori d'Isards.

Altres activitats i visites guiades
• Dimecres 27, a les 11 h, a l'Església de Sant Miquel de Setcases, visita guiada en català a
Setcases. País d'Art i d'Història Transfronterer. Activitat no gratuïta.
• Dijous 28, a les 11 h, a l'Església de Sant Miquel de Setcases, visita guiada en francès a
Setcases. País d'Art i d'Història Transfronterer. Activitat no gratuïta.
• Dijous 7, 14 i 21 d'agost, a les 11 h, visita guiada: Setcases, set llegendes. Punt de trobada: Plaça
dels estudis de Setcases. Setcases està al peu d'alts cims pirinencs, terra de mites i llegendes.
Descobrirem el poble, la seva arquitectura de muntanya, la seva història i llegendes de les
muntanyes. Preu: 8,00€; menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 37% amb els
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida”, disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Places limitades: cal fer reserva al telèfon 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@altter.org. Organització: CEA Alt Ter.

TOSES
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Cicle de Concerts. Romànic en Viu. A les19h, a l'Església de St. Cristòfol de Toses (s.XI).
Grup fononèsia “Elissa, Gran Reyna”, amb Mireia Latorre (soprano), Núria Jaouen
(clavicèmbal) Peter Krivda (viola de gamba). Proposta musical inclosa en el catàleg
d’activitats artístiques i culturals del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, en
Commemoració del Tricentenari (1714-2014).
Cicle de Concerts. Romànic en Viu. A les 19 h, Fornells de la Muntanya. Edifici del Museu
dels Pastors. La Gandula Jazz Band. La Gandula Jazz Band neix l'any 2008 a la Vall de Ribes .
És una banda sota les influències de ritmes llatins, jazz-blues i funk, on els músics fusionen un
treball de creació pròpia i d'altres.

Visita guiada
• Dimarts 5, 12 i 19 d’agost, a les 17 h, visita guiada: conjunt monumental de Dòrria. A Dòrria,
el poble més alt de Catalunya, mirador privilegiat sobre la baronia de Toses i la Vall de Ribes, s’hi
conserven pintures romàniques a l’interior de l’església de Sant Víctor. Preu: 8€/pax. Punt de
trobada: Església de Sant Víctor de Dórria. Visita guiada amb descompte del 37% 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.

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
2
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De les 17 a les 19 h, davant de l’Ajuntament, taller de figures de fang. (per a nens/es i
nois/es). Organització: Centre Esbarjo.
Aplec de Santa Magdalena. Sortida a peu cap a Santa Magdalena, a les 9 h, des del prat de
l’Om a peu pel PR-C 59-2. A les 14 h, missa a l’ermita de Santa Magdalena. Tot seguit, dinar de
germanor al peu de l’ermita –accessible amb 4x4 per la nova pista que passa per Puigvassall.
Tiquet: adult 12 € i nens 5€, fins a 8 anys. Per encarregar-lo, trucar a l’Ajuntament: 972 70 19
09. Organització: Comissió de Festes.
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9
Des de les 10.30 h, a la sala Polivalent, XXVIII Campionat de tenis taula d’aficionats: per a
la mainada de 6 a 14 anys. I a les 16 h, amateurs a partir de 15 anys. Organització: Centre
Esbarjo.
10
A les 18 h, al centre cívic, assemblea de l’associació de la Gent Gran de Vallfogona. Organització:
Associació de Gent Gran.
10
Del dia 10 al 17 d’agost, recollida d’aliments per al Graner. Sobretot llet. Punt de recollida:
piscina i Ajuntament. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès amb el suport del
Consorci de Benestar Social i Creu Roja.
16
A les 10 h, al camp de futbol 7, IV Torneig de Futbol 3 contra 3. A les 18 h, davant de
l’Ajuntament, campionat de petanca. Organització: Centre Esbarjo.
16
A les 22 h, a la zona esportiva, cine i música Dj’s a la fresca. Organització: Vallfojove i Pla
Local de Joventut.
17
A les 18 h, al local Cultural, presentació d’un DVD sobre Vallfogona, a càrrec del seu autor Jordi
Sangrà. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
22
De les 18 a les 20.30 h, al local cultural, donació de sang. Organització: Donants
23
A partir de les 16 h, al local Cultural, campionat local de botifarra. Organització: Associació de
Gent Gran de Vallfogona.
23
De les 17 a les 19 h, davant de l’Ajuntament, tallers de màscares per a nens fins a 12 anys.
Organització: Centre Esbarjo.
23
A les 22 h, sortida davant de l’Ajuntament, caminada nocturna per a tots els públics que
vulguin gaudir de la nit. En acabar, xocolatada, coca i bany nocturn a la piscina. Organització:
Centre Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
29
Festa Major 2014. A les 19 h, cercavila amb en Plafalgars i la Faràndula, acompanyats dels
grallers i timbalers de Vallfogona. A la plaça de la Vila, ball popular del gegant i tots els
assistents. En acabar, pregó a càrrec de Jordi Sangrà. Al centre cívic i social, exposició del
concurs de fotografia del centre Esbarjo i lliurament de premis i piscolabis. Bases del concurs de
fotografia: Es poden presentar 3 fotos de tema sobre Vallfogona i 3 fotos de tema lliure. Les fotos
s’han de presentar en format de 18x24 cm. amb un fons en cartolina 20x30 cm. Les fotografies
es presentaran en un sobre adjunt i tancat a l'interior constaran les dades següents: Nom i
cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte (si es té) de l'autor. A l'exterior del
sobre només podran aparèixer el títol de la fotografia i / o pseudònim de l'autor. Agrairíem que
les fotografies s’enviessin per correu electrònic a la direcció esbarjo_st_julia@hotmail.es Es
poden entregar les fotos fins el 20 d’agost, a l’ajuntament, Forn, Can Polla i Mr. Bikers.
A les 22.30 h, teatre amb l’obra: “Les hienes” d’Anna Puigboltas, a càrrec del grup de teatre
local Milany. Entrades anticipades i numerades. Preu: 3€. Venda a partir del 18 d’agost a
l’Ajuntament. Aforament limitat. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva coberta, ball amb Pastorets
Rock. I seguidament, sessió disco a càrrec del grup local Dj’s de la Vall del Foc.
30
Festa Major 2014. A les 10:30 h, a la zona verda de davant de l'Ajuntament, gimcana infantil, i
en acabar espectacle amb escuma de colors. A les 11:30 h, ofrena floral. Organització: Centre
Esbarjo, en memòria de tots aquells éssers estimats que ens han deixat. A les 16:30 h, a la pista
poliesportiva coberta, espectacle infantil de circ i clown amb Cirquet Confetti i a continuació,
berenar per a la canalla amb coca. A les 18:30 h, a la zona esportiva municipal, partit de Futbol
7: Casats contra solters: XV Torneig memorial Robert Foguet. A les 23 h, correfoc a càrrec dels
Diables d’Alpens, i a la pista poliesportiva, gran ball de Festa Major amb Autoput i Jet Set.
31
Festa Major 2014. Tir al plat. A les 12 h, a davant de l’Ajuntament, actuació castellera amb els
Xerrics d’Olot. A les 13 h, missa i ofici tocat per la cobla Principal de Banyoles, i tot seguit, a la
zona verda de davant de l’Ajuntament, audició de sardanes. A les 17 h, a la sala polivalent (c.
Puig Estela, núm. 11), ball de fi de festa amb de Franc, i tots els nens i nenes podran banyar-se
gratuïtament a la piscina municipal.
Altres activitats
•
•
•
•

Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimecres, a les 18 h, al local polivalent.
Taller de patchwork: Cada dissabte, de les 16 a les 18h, la sala de plens, a càrrec de Carme
Alabau. Preu 25€/mes.
Temporada de piscina. Preu: tiquet adult (feiner); 4,50€, nens (de 6 a 12 anys); 2,60€. Adults
(dissabte i festiu): 5€, nens (de 6 a 12 anys); 2,80€.
Casal d’Estiu 2014 a Vallfogona de Ripollès. Del 25 de juny al 8 d’agost i del 25 d’agost al 10 de
setembre (torns setmanals). Horari: de les 9 a les 17 h. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu
a consultar. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: Escola.
Per a més informació: www.vallfogona.cat

VILALLONGA DE TER
1
2
3
9
15
17

30

Festa de la piscina. A les 22 h, Piscina a la Fresca. Hi haurà sangria per a tothom.
Festa d’Estiu. A les 18 h, a la zona esportiva, audició de sardanes amb la Principal de Banyoles.
Festa d’Estiu. A les 12 h, a la zona esportiva, festa de l’escuma i xeringada.
A les 17 h, a la zona esportiva, animació infantil a càrrec de “Pot Petit”.
A les 22 h, a la zona esportiva, havaneres a càrrec de “Peix Fregit”. Hi haurà rom cremat per a
tothom.
Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19 h, a la sala la Cooperativa, concert amb
“El Petit de Cal Eril”. Informació i venda d’entrades: Oficina de Turisme de la Mancomunitat de la
Vall de Camprodon i Ajuntament de Vilallonga de Ter. Aforament limitat.
Festa Major de Tregurà. A les 17 h, espectacle infantil amb Jordi Patxeco. A les 23 h, ball i
disco mòbil amb “Josep Bardulet”.

Altres activitats
•

La sala Polivalent romandrà tancada de l'1 al 31 d'agost.

agenda@ripolles.cat

