AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS
Juliol de 2012
CAMPDEVÀNOL
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LIIIIè Aplec de Sant Pere d’Aüira. Organització: Amics de Sant Pere d’Aüira. Activitats:
Caminada popular. Organització: GEC- Excursionisme
II pujada – cronoescalada en BTT, a St. Pere d’Aüira. Organització: Unió Ciclista Campdevànol
Cap a les 9h, arribada a Sant Pere i esmorzar de l’Aplec
A les 10h, salutació i benvinguda.
A les 10.30h, iniciació de la recollida de flors boscanes i vegetació per al concurs de rams
A les 12h, missa solemne i repartiments de la coca tradicional.
A les 13h, el simpàtic sorteig Llampec
A les 16h, XXI concurs d’avions de paper. Organització: Amics collaboradors de l’aplec
A les 17.30h, cant dels adéus i baixada de la senyera
A la tarda, ball a càrrec de Genion’s, a la sala Diagonal.
Festa del barri del Roser. Organització: Ajuntament de Campdevànol i Patronat de Cultura. 24
hores de pàdel. Organització: Club Tennis Campdevànol.
Sortida: Coll de Pimorent – Coma d’Or – Porté (Alta Cerdanya). Organització: GEC- Senders. A la
tarda, ball a càrrec de Shakata, a la sala Diagonal.
De les 17h a les 19h, taller de tatuatges de henna, a la piscina de Campdevànol. Organització:
Regidoria de Joventut i Consell Comarcal del Ripollès.
XIV jornada de futbol sala. Organització: Club Futbol Sala Campdevànol. A les 18.30h, a la
sala Auditori del Centre Cívic, conferència: “Com arribar al final del dia amb salut”, a càrrec de
la Dra. Mª Teresa Guardiola. Aquesta doctora ha estat entrevistada en diverses ocasions a TV3,
per Jaume Barbarà, del programa Singulars. Organització: Loli Hermoso – Centre de Ioga
Siddhasana.
A la tarda, ball a càrrec de Raül i Espe, a la sala Diagonal.
De les 17h a les 19h, tarda de Guitar - hero, a la piscina de Campdevànol. Organització:
Regidoria de Joventut i Consell Comarcal del Ripollès.
22 Tie Break nocturn de tennis. Organització: Club Tennis Campdevànol.
A la tarda, ball a càrrec de Josep Mª Avinyó, a la sala Diagonal.
Final del campus d’estiu del Club Bàsquet de Campdevànol.
A les 22h, a la sala Diagonal, V edició de la nit dels monòlegs. Organització: Ajuntament de
Campdevànol i Patronat de Cultura.
A la tarda, ball a càrrec de Josep Bardulet, a la sala Diagonal.
-

1
7
8
11
14

15
18
21 i
22
26
28
29

Exposicions i altres activitats
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Cívic La Confiança: Punt d’informació turística i cultural. Punt TIC. Local
d’entitats. Sala Polivalent. Cursos i tallers formatius. Exposicions... Dimarts, dimecres i
dijous d’11 a 14 h. Dimarts, de 16 a 19 h.
Pinacoteca Coll i Bardolet. Horari: Divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Curs anual de pintura. Organització: Associació de Pintors Coll i Bardolet
Rànquing de tennis, de març a desembre. Organització: Club Tennis Campdevànol
Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol
Campionat social de tennis i pàdel, durant tot el mes. Organització: Club Tennis
Campdevànol.
Des del dilluns 2 de juliol, fins al dijous 26 , inici del campus de bàsquet d’estiu, de les 16 h a
les 19 h de dilluns a dijous, al pavelló Mercè Guix.
Del 23 de juny al 8 de juliol, a la sala del Molí, exposició: “Aquarelles i ceres de la pintora Fina
Moret. Horari d’obertura: dimarts, de les 11 h a les 13 h, i de dimecres a diumenge, de les 17 h a
les 20.30 h.
Diumenge 22, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: Els misteris dels Sants Cristòfols. Lloc
de realització: punt de trobada a la plaça Clavé, davant de l’Ajuntament. Visita a “la Vella”,
l’església més antiga de Campdevànol, que conté unes misterioses pintures descobertes fa uns
100 anys. Preu: 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la
campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
adherits. Organització: CEA Alt Ter.

CAMPELLES
Exposicions i altres activitats
•

OXINEU: programa de sortides guiades de natura, pensades per mostrar l’entorn natural de la
Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions
planeres i entenedores a l’hora que es gaudeix d’unes espectaculars vistes des dels miradors de la
Vall. Durada aproximada: 3 h. Com a novetat, s’inicia un seguit de jornades d’anellatge d’ocells,
que ens permetran un contacte directe amb l’animal. Apte per a petits i grans. Durada aproximada, 4
h. Inici a les 8 del matí, al lloc pendent de concretar. Data: 22 de juliol, anellatge d’ocells a
Campelles. Preu i condicions: calçat de muntanya, roba impermeable i abric, menjar, aigua i
binocles. Fes la teva reserva a: mestre@oxineu.com o truca al 609055977 (Oriol), així com per
consultar els preus.

CAMPRODON
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A la tarda, a la plaça del Dr. Robert, karaoke (activitat gratuïta). De les 17.30 h a les 18.30 h,
karaoke infantil amb temes de Disney, dibuixos animats i temes actuals. De les 18.30 h a les
19.30 h, karaoke jove amb temes actuals. De les 19.30 h a les 20.30 h, karaoke per a tots els
públics amb grans èxits d’ara i sempre.
XXVII Festival de Música Isaac Albéniz. A les 20 h, concert de piano a càrrec de Gennady
Dzuybenko, al monestir de Sant Pere.
De les 11h a les 13h, taller de tatuatge amb henna, a la piscina de Camprodon. Activitat
gratuïta. Cal disposar d’abonament de la piscina o comprar entrada per a aquell dia.
XXVII Festival de Música Isaac Albéniz. A les 20 h, concert del 1r premi alumnes X Curs
Internacional de Música Isaac Albéniz: Eugènia Guri, piano; Jesús Molina, violí; Anaïs Masllorens i
Anna Puche, cant, al monestir de Sant Pere.
XXVII Festival de Música Isaac Albéniz. A les 20h, concert d’alumnes del XI Curs
Internacional de Música Isaac Albéniz, al monestir de Sant Pere.
XXVII Festival de Música Isaac Albéniz. A les 18 h, concert de corals: Coral de Camprodon –
Coral les Veus de l’Estany i Coral Pinedenca, al monestir de Sant Pere.
De les 11 h a les 13 h, taller de còctel sense alcohol, a la piscina municipal. Activitat gratuïta.
Cal disposar d’abonament a la piscina o comprar entrada per a aquell dia.
De les 17 h a les 20 h, tarda de videojocs, al pavelló vell. Activitat gratuïta.
A les 17 h, taller d’espirituals, per a tothom que vulgui assistir al monestir de Sant Pere. A les
18 h, concert de gospel a càrrec de Blackbirds, al monestir de Sant Pere. Organització: Coral de
Camprodon.
De les 17 h a les 19 h, taller de màscares amb paper maixé. Cost: x€
De les 17 h a les 19 h, taller de màscares amb paper maixé. Cost: x€
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Informacions diverses
•
•
•
•
•
•
•

Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades
del nucli antic de la vila. Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 h a les 15 h.
Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h.
Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h.
Dissabte, de 15 a les 19 h.
Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.
Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext.
Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, d’11 h a 14 h.

GOMBRÈN
29

Festa de la Sega. Durant tot el dia, a la plaça Coberta.

Exposicions i altres activitats
•

Casal d’estiu infantil a Gombrèn: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 13 h. Organització:
Ajuntament de Gombrèn. Per a més informació: ajuntament@gombren.cat

Gombrèn...
•

•

Diumenge 15, d’11 h a 13.30 h, Terra de mites: Montgrony i Mataplana. Lloc: punt de trobada
a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita per la terra fronterera de Gombrèn, que inclou el castell de
Mataplana i el santuari de Montgrony, on s’expliquen la història i l’origen de mites com Otger Cataló.
Preu: 8€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El
Ripollès Convida!. Només 2€ d’entrades per persona. Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de
Gombrèn. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org
Diumenge 29, d’11 a 13.30 h, visita al museu del Comte Arnau i al castell de Mataplana. Al
museu del Comte Arnau hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell. Durant la visita
s’explica la llegenda del comte Arnau i es descobreixen indrets relacionats amb el mite, com el gorg
dels Banyuts i el mateix castell de Mataplana. La visita finalitza al castell, on s’explica la història dels
Mataplana i l’evolució de l’edifici al llarg de la història. Preu: 7€; de 8 a 12 anys 2€. Visita guiada
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!. Només 2€ d’entrades per persona.
Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 –
www.alt-ter.org

LLANARS
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A les 22 h, a la sala de festes, teatre: Marit i muller, els fills i la mare que els va parir.
A les 22 h, a la piscina, havaneres amb el Grup Terral.

MOLLÓ
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Festa del Roser. De les 16 h a les 21 h, a la plaça Major, venda de tiquets per al dinar popular i
samarretes de la Festa Major. Al vespre, engalanada de carrers i sopar de veïns.
Festa del Roser. A les 10 h, al Serrat de Can Julià, tir al plat. De les 11 h a les 14 h, a la plaça
Migjorn, inflables gratuïts per a la mainada. De les 11 h a les 13 h, a la plaça Migjorn, venda de la
samarreta de la Festa Major i tiquets per al dinar popular. A les 12 h, a la plaça de la
Comunicació, benedicció de vehicles professionals de la Vall de Camprodon. A les 13h, a la casa
de la vila, inauguració de la nova biblioteca, telecentre, arxiu municipal i espai d’entitats. A les
13.30h, a la plaça del Conflent, vermut i repartició de premis de tir al plat. De les 16 h a les 19 h,
a la plaça Migjorn, inflables gratuïts per a la mainada. A les 17h, a la plaça Major, bicicrucis. A les
19.30h, a l’església de Santa Cecília, missa anticipada. A les 20.30 h, a la piscina municipal,
remullada. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball de nit amb Gran Premier.
Festa del Roser. De les 11 h a les 19 h, a la piscina municipal, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A
les 11.20 h, davant de la casa de la vila, passant. A les 11.30 h, a l’església de Santa Cecília,
missa solemne en honor de la Mare de Déu del Roser. A les 12.15 h, al carrer de l’Església,
benedicció de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Principal de
Banyoles. A les 17 h, a la plaça Major, espectacle infantil amb la disco baby. A les 18.30 h, a la
plaça Major, sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles. A les 23.30 h, a la sala polivalent, ball
de nit amb Maracaibo.
Festa Major. A les 11 h, a la plaça Major, entrega de premis del concurs de carrers. A les 11.30
h, a la plaça Migjorn, gimcana:Podràs amb tot? A les 14 h, a la plaça de la Font Vella, jocs
tradicionals. A les 18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot. A les
19.30h, a la plaça Major, ball del Roser. A les 20 h, a la plaça Major, ballets vuitcentistes.

OGASSA
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Aplec de la Mare de Déu del Puig de França. Consulteu el cartell de les activitats previstes.

PARDINES
29

Travessa Vallter 2.000 – Núria. Sortida a les 5.30 h, a la plaça del Padró. A les 6 h del matí,
surt de davant el Condis l’autocar cap a Vallter 2.000. El recorregut és: Vallter 2.000, coll de la
Marrona, cabana de Tirapits, coll de Tirapits, coll de Nou Creus i Núria. Organització: Fundació
Oncolliga de Girona

Exposicions i altres activitats
•

OXINEU: programa de sortides guiades de natura, pensades per mostrar l’entorn natural de la
Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions
planeres i entenedores a l’hora que es gaudeix d’unes espectaculars vistes des dels miradors de la
Vall. Durada aproximada: 3 h. Com a novetat, s’inicia un seguit de jornades d’anellatge d’ocells,
que ens permetran un contacte directe amb l’animal. Apte per a petits i grans. Durada aproximada 4
h. Inici a les 8 h del matí, al lloc pendent de concretar. Data: 1 de juliol, sortida naturalista a
Pardines. Preu i condicions: calçat de muntanya, roba impermeable i abric, menjar, aigua i binocles.
Fes la teva reserva a: mestre@oxineu.com o truca al 609055977 (Oriol), així com per consultar els
preus.

PLANOLES
21

A les 19h, Romànic en viu 2012. Un repàs de la carrera del famós compositor Cole Porter Land.
Lloc: església de St. Vicenç de Planoles.

Exposicions i altres activitats
•

Casal d’estiu infantil a Planoles durant els mesos de juliol i agost: per a nens de 3 a 11 anys,
de 10 h a les 14 h. Organització: Ajuntament de Planoles. Per a més informació:
ajuntament@planoles.cat

QUERALBS
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Tir al plat general.
Trobada d’acordionistes.
Trobada de colleccionistes. Temàtica: capelles.
Festa Major. A les 21 h, repic de campanes.
Festa Major. A les 11 h, missa cantada. A les 13 h, sardanes amb la Principal d’Olot. A les 18 h,
sardanes amb la Principat d’Olot i a les 23.30 h, ball amb el Cafè Trio.
Festa Major. Tir al plat local. De les 16 h a les 19, Mòbil Parc, i a les 23.30 h, ball amb
Orquestra Litoral i disco.
Festa Major. A les 17.30h, disco baby i xocolatada.

Exposicions i altres activitats
•
•
•

Del 25 de juliol al 4 d’agost, exposició de fotografia de diversos autors. Lloc: sala 2 de ca
l’Apremiant.
Del 25 de juliol al 22 d’agost, patchwork d’Antònia Termens. Lloc: sala 1 de ca l’Apremiant.
OXINEU: programa de sortides guiades de natura, pensades per mostrar l’entorn natural de la
Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions
planeres i entenedores mentre es gaudeix d’unes espectaculars vistes des dels miradors de la Vall.
Durada aproximada: 3 h. Com a novetat, s’inicia un seguit de jornades d’anellatge d’ocells, que
ens permetran un contacte directe amb l’animal. Apte per a petits i grans. Durada aproximada 4h.
Inici a les 8h del matí, al lloc pendent de concretar. Data: 27 de juliol, sortida naturalista. Font de
l’home Mort de Queralbs. Preu i condicions: calçat de muntanya, roba impermeable i abric, menjar,
aigua i binocles. Fes la teva reserva a: mestre@oxineu.com o truca al 609055977 (Oriol), també per
consultar els preus.

Vall de Núria
15
V Cursa de l’Olla de Núria.
Altres activitats
•

Durant tot el mes de juliol, hi ha un programa de dinamització d’estiu per als clients allotjats a
l’hotel Vall de Núria.

RIBES DE FRESER
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A la tarda, al teatre, concert a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de Ribes de
Freser.
Exposició de Dani Duch, cedida per la Diputació de Girona. Oberta els divendres a la tarda;
dissabtes i diumenges, matí i tarda.
A les 22 h, concert de l’Orquestra barroca de la Unió europea, a l’església parroquial.
A les 18h, al teatre, “l’hort de can Pitrocs”. A les 22 h, Orquestra de cambra catalana més
Eduard Iniesta.

Exposicions i altres activitats
•
•
•
•

•

Casal d’estiu infantil a Ribes de Freser: per a nens de 3 a 11 anys, de 9 h a les 18 h.
Organització:
AMPA
CEIP
Mare
de
Déu
de
Núria.
Per
a
més
informació:
amparibesdefreser@gmail.com
Casal d’estiu juvenil a Ribes de Freser: de 8 a 16 anys. De les 9 h a 14 h. Organització: OXINEU.
Per a més informació: info@oxineu.com
Del divendres 13 al 31 de juliol, a la sala d’exposicions, hi haurà una exposició dedicada a
Francesc Macià. Organització: ERC.
OXINEU: programa de sortides guiades de natura pensades per mostrar l’entorn natural de la
Vall de Ribes, la seva orografia, geologia, botànica, zoologia i identificació d’ocells; amb explicacions
planeres i entenedores mentre es gaudeix d’unes espectaculars vistes des dels miradors de la Vall.
Durada aproximada: 3 h. Com a novetat, s’inicia un seguit de jornades d’anellatge d’ocells, que
ens permetran un contacte directe amb l’animal. Apte per a petits i grans. Durada aproximada, 4 h.
Inici, a les 8h del matí, al lloc pendent de concretar. Dates: 1 de juliol, sortida naturalista a Pardines.
22 de juliol, anellatge d’ocells a Campelles i 27 de juliol, sortida naturalista. Font de l’home Mort de
Queralbs. Preu i condicions: calçat de muntanya, roba impermeable i abric, menjar, aigua i binocles.
Fes la teva reserva a: mestre@oxineu.com o truca al 609055977 (Oriol), també per consultar els
preus.
“En Camí”. De l’1 al 6 de juliol, setmana de recés (retir) de Ioga, amb Eva Vidya Jimenez i Michaela
Adishakti Rusch.
Consulteu preus. Del 9 al 13 de juliol, setmana de música afrocubana. Cants,
ritmes, mites i llegendes afrocubanes amb Andreas Molino i Martha Galarraga. Del 18 al 22 de juliol,
setmana de ioga i caminades “En Camí”, amb Michaela Adishakti Rusch. Del 29 de juliol al 3 d’agost,
setmana d’art i ritual a la natura, amb Michaela Adishakti Rush. Per a més informació: Michaela A.
Rusch 0034/659768380 o bé micharusch@telefonica.net Can Perramon E-17534 de Ribes de Freser.
www.taller-lareina.es
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1
1
4

5

6
7
7

A les 17.30 h, ball amb Arritmics. Lloc: Sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament de Ripoll i
Comissió de Festes.
Prova pel Campionat d’Espanya de Ràdio Control. Organització: Associació Ràdio Control del
Ripollès.
Tocs d’estiu. Visita guiada: ruta modernista amb motiu de “100 anys del Patrimoni Modernista a
Ripoll”, a càrrec d’Agustí Dalmau i Font. Inici: a la plaça de l’Ajuntament, a les 20 h. Organització:
Ajuntament de Ripoll.
Tocs d’estiu. A les 18 h, a la plaça Sant Eudald, “Què cal fer avui en dia per mirar de sortir-ne?
Com fer un currículum, pautes i orientació per buscar feina” i entrega de diplomes dels cursos
realitzats, al Punt Òmnia de la sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament de Ripoll i Punt
Òmnia.
A partir de les 18 h, a la Sala Eudald Graells. Disco Baby per a nens i nenes a partir de 6 anys.
Preu:2€. Organitza: Comissió de Festes i Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri del Ninot. Lloc: sala Eudald Graells. Organització: AV barri del Ninot.
A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. Cxants del món. Camerata
Impromptu de l’orfeó de Sants. Director i piano, Sr. Daniel Antolí i Plaza. Lloc: Monestir de Santa
Maria. Organització: Amics de la Música de Ripoll.
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Festa del barri del passeig Honorat Vilamanyà. Lloc: passeig Honorat Vilamanyà.
Organització: AV barri.
Festa del barri d’Engordans. Lloc: Engordans. Organització: AV barri.
De les 19 a les 24 h, Ripigolfa. Lloc: Centre de la vila. Organització: UBR.
10 De les 10 a les 18 h, campanya anual de prevenció del glaucoma i degeneració macular
associada a l’edat DMAE. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Organització: Institut Oftalmològic Tres
Torres.
Tocs d’estiu. A les 19 h, a la plaça de la Lira, oci alternatiu amb ordinadors, consoles, videojocs,
màquines de ball, jocs en xarxa, etc. Organització: Ajuntament de Ripoll.
Tocs d’estiu. A les 21.30 h, a la plaça Sant Eudald, espectacle de màgia amb el Mag Sala.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. La veu i el contrapunt. Concert
de sardanes i música per a cobla. Cobla Sant Jordi. Dolors Vilaplana, veu. Lloc: Claustre del
Monestir de Ripoll. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Agrupació Sardanista de Ripoll.
A partir de les 10 h, a la sala Eudald Graells, donació de sang. Organització: Associació Donants
de sang.
A les 17.45 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici d’aplec, amb la Cobla Jovenívola de
Sabadell. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 19 h, inauguració de l’exposició de pintures d’Elena Zenkova. Lloc: sala Abat Senjust
de l’Ajuntament de Ripoll.
Festa del barri de Vista Alegre, la Granja i el Solell. Lloc: Vista Alegre, la Granja i el Solell.
Organització: AV barri.
Durant el matí i la tarda, 59è Aplec de la Sardana. Cobles: Bellpuig Cobla, Ciutat de Girona,
Marinada i Jovenívola de Sabadell. Reconeixement sardanista a la ripollesa Montserrat Juvanteny i
Espelt. Lloc: passeig Ragull. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
Tocs d’estiu. A les 20.30 h, al Claustre del Monestir, visita al Claustre del Monestir de Santa
Maria de Ripoll, a càrrec de Josep Arimany, arquitecte i Fina Nardi, historiadora de l’art.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
Tocs d’estiu. A les 22 h, al pati de l’escola Salesiana, cinema a la fresca. Porta la cadira o lloga-la
per 1€. Pellícula: “Les aventures de Tintín. El Secret de l’Unicorn”. Organització: Ajuntament de
Ripoll.
A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. Els nostres Mestres.
Aniversaris de grans compositors catalans: Josep Lluís Puig, violí; Joan Antoni Pich, violoncel;
Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio, Eudald Dantí i Joan Amils, piano. Lloc: Claustre del
Monestir. Organització: Amics de la Música de Ripoll.
A les 16 h, al Teatre Comtal, teatre: “La flauta màgica”, a càrrec dels usuaris del Centre de Dia de
la Fundació MAP. Organització: Fundació MAP.
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Lloc: carrer General Fuentsanta. Organització: AV
barri.
A les 22 h, XXXIII Festival Internacional de Música de Ripoll. Concert de clausura dels
alumnes del 24è curs d’interpretació musical de Ripoll. Lloc: Claustre del Monestir. Organització:
Amics de la Música de Ripoll.
Open Skate de Ripoll. Durant el mati, entrenaments i inscripcions al 4t Open Skate de Ripoll. De
les 15 a les 16 h, entrenaments pels skaters participants. A les 16 h, tancament de les inscripcions
i inici de la competició. A les 20 h, entrega de premis. Organització: Associació Juvenil Skaters del
Ripollès (SKR)
Tocs d’estiu. A les 21.30 h, a la sala Abat Senjust, fotografia nocturna per Ripoll. Activitat
dirigida pel fotògraf Eudald Rota (es recomana portar càmera reflex i trípode). Organització:
Ajuntament de Ripoll.
Tocs d’estiu. A les 22 h, a la plaça Gran, concert amb el grup The Big Blues Theory. Organització:
Ajuntament de Ripoll.
A les 20 h, concert a càrrec de la Flor de Maig, sardinada i ball. Lloc: plaça de la Llibertat.
Organització: Coral de la Flor de Maig i veïns de la plaça.
A les 12 h, a la sala d’actes Josep M. Anglada, club de lectura, comentari i colloqui:
“Oblómov”, d’Ivan A. Gontxarov. Moderadors: Quim Viñas i Ramon Alabau. Organització:
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
Durant el matí, mercat del colleccionista. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Ajuntament de
Ripoll.
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Lloc: carretera de Barcelona. Organització: AV
barri.

...Ripoll
Exposicions i altres activitats:
•

•
•
•
•

Dimecres 18 i dimecres 25, de les 17h a les 19h, visita guiada: ”Cinc segles forjant Ripoll”. Lloc
de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Acompanyats d’un monjo del
monestir, es descobreixen diferents racons i elements històrics de la vila vella de Ripoll. Durant el
recorregut es visita l’interior de la Farga Palau i s’explica la importància del treball del ferro per a la
vila i la comarca. Preu: 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets
de la campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i
restauració adherits. Organització: CEA Alt Ter.
24è Curs Internacional d’Interpretació Musical. Del dia 14 de juliol fins al 21 de juliol. Lloc: sala
Eudald Graells. Per a més informació: www.ripoll.cat
Del 16 al 22 de juliol, festival internacional de dansa de Ripoll 2012. Per a més informació:
www.d2mufestival-wordpress.com
Anglès i francès, a l’escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Del 2 al 13 de juliol. Informació: EOI o
www.xtec.cat/eoiripoll
Durant tot el mes, exposició de pintures de Pere Bonada. Horari de la biblioteca. Lloc: sala Josep
M. Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de
Ripoll.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
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7
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14
14

14 i
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21
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21
21

A les 18 h, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Lloc: passeig del Comte Guifré.
Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Collaboració: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, conferència a càrrec del Pare Hilari Raguer, historiador i monjo de Montserrat: “Joan
XXIII i la pau al món”. Lloc: auditori Jaume Nunó. Organització: Associació del Casal.
A les 19h, presentació del XVII Cicle de representacions del mite del comte Arnau. Conferència:
“El comte Arnau de Joan Maragall: la prehistòria”, a càrrec del crític literari Sam Abrams. Lloc: sala
Abat Arnau de Vilalba – Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
Festa de la Vila Vella. A les 18 h, festa de l’escuma. A les 21 h, sopar popular, ball amb el grup
Maracaibo i actuació de Miquel del Roig. Lloc: plaça Major. Organització: Associació de la Vila
Vella. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, sardanes amb la Cobla Rossinyolets. Lloc: passeig Comte Guifré. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 9 h, jornada de pàdel solidari. Lloc: pistes del Club Piscines i Esports Abadessenc.
Inscripcions: bar Centre. Organització: Associació Jambo.
A les 22 h, XVII Cicle de representacions del Mite del comte Arnau: A la casa d’enlloc, a
càrrec de Roger Mas. Lloc: Era d’en Serralta. Preu: 12€ (Preu d’abonament als 3 espectacles del
Cicle de representacions del Mite del comte Arnau: 30€) Venda de localitats: Oficina de Turisme –
Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 720 599 . Horari: de les 10 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
15 Sortida d’iniciació: Nit al refugi i cim del Taga. Hora i punt de sortida, consulteu-ho a:
www.uesantjoan.cat. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
LV missa al cim del Taga. Consulteu-ho a: www.uesantjoan.cat. Organització: Unió
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, festa de la piscina. Barques, pista americana, tobogan, surf mecànic, etc.
Lloc: piscina municipal. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 11h, torneig 24 hores de pàdel. A les 00h, revetlla. Lloc: pistes del Club Piscines
i Esports Abadessenc. Inscripcions: Centre Cívic, Oficina de Turisme, Piscina municipal (fins el dia
13 de juliol. Tots els nivells. Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses i
Club Piscines i Esports Abadessenc.
A les 18h, festa de la música: música d’acordió. Lloc: jardí del Palmàs. Organització: Associació
del casal Jaume Nunó. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22h, XVII Cicle de representacions del Mite del comte Arnau: Terra de monestirs, la
flama de Farners, sota la direcció de Jordi Molina. Lloc: Claustre del Monestir. Preu: 12€ (Preu
abonament pels 3 espectacles del Cicle de representacions del Mite del comte Arnau: 30€) Venda
de localitats: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Telèfon: 972 720 599 . Horari: de les 10h a
les 14h i de les 16h a les 19h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

... Sant Joan de les Abadesses.
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A les 18h, sardanes amb la Cobla Principal de Berga. Lloc: passeig Comte Guifré. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
28 i 29 A partir de les 10h, mercat del comte Arnau. Lloc: Vila Vella. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
28
A les 18h, titelles medievals: Ai! La farina, de la companyia Pengim- Penjam. Lloc: plaça Major.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
29
A les 22h, havaneres, amb els Pescadors de l’Escala. Sons mariners i rom cremat per a
tothom. Lloc: plaça Clavé. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Exposicions:
•
•
•
•

Casal d’estiu infantil a Sant Joan de les Abadesses: per a nens de 3 a 11 anys, de 9h a les 13h.
Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Per més informació: actiu@alt-ter.org
Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a
14 h, i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 14 h , al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de
Sant Joan i Terra de Comtes i Abats.
Fins al 2 de juliol, exposició de pintura de l’Escola d’Art de Sant Joan. Lloc: Palau de l’Abadia.
Hora: De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h, i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 14 h. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Fins al 26 d’agost, exposició: la mirada del paisatge interior, de la pintora Assumpció Mateu.
Lloc: espai d’art de l’Abadia – palau de l’Abadia. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10h a les 14 h i
de les 16 h a les 19 h. Els diumenges, de les 10 h a les 14 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.

Visites guiades:
•

•

•

•

•

Dissabtes 7, 14 i 21 de juliol, de dimarts a diumenge, a les 17h, “Visita de l’abadessa al comte
Arnau, de la història a la llegenda”. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – Palau de
l’Abadia. Guiatge gratuït per als clients dels establiments collaboradors. Organització: Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses. Hi collaboren els establiments de turisme rural: El Janpere, El
Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió Janpere, Alberg
Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferroi Mas les Feixes.
Visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. Visita a l’espai
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals (sense guiatge). Lloc: Ecomuseu el Molí Petit
de Sant Joan de les Abadesses. Preu: 2€; menors de 12 anys, gratuïta. Organització: CEA Alt Ter –
972 72 13 17 - www.alt-ter.org.
Visita guiada al Molí Petit, el Molí de les Abadesses, cada dissabte, de 18 a 19 h. Visita a
l’antic molí del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A
través d’un audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el
funcionament i totes les parts del molí fariner. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Lloc: Ecomuseu
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la
Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració
adherits. Amb els tiquets només es pagaran 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
Visites guiades per les terres del comte Arnau, emmarcades dins del XVII Cicle de
representacions del Mite del comte Arnau. Els dissabtes 7, 14 i 21 de juliol, visita guiada al
monestir de Sant Joan de les Abadesses i Centre d’Interpretació del Mite del comte Arnau,
a partir de les 11.30h. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Guiatge gratuït pels
clients dels establiments collaboradors. Organització: Ajuntament Sant Joan de les Abadesses. Hi
collaboren els establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter,
El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria,
Restaurant Ruta del Ferro, Mas les Feixes.
Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses. Cada dissabte, de les 17 h a les 18
h. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el
conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Lloc de realització: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de
les Abadesses. Preu (inclou l’entrada): 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb
els tiquets de la Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i
restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades.
Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.

...Sant Joan de les Abadesses
• Visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el seu Molí fariner, cada
dissabte , de 17 a 19 h. Visita guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una església romànica
singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Desprès es visita l’antic molí del monestir,
actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A través d’un audiovisual,
maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el funcionament i totes les parts
del molí fariner. Preu (inclou entrada): 8€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb
els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada al
monestir. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org
SANT PAU DE SEGÚRIES
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El cap de setmana del 21 i 22 de juliol, 24 hores de futbol sala. Els partits de classificació
començaran els dissabtes a mig matí, fins a mitja nit. A les 00h, a la plaça de la Generalitat, disco
mòbil. Els partits de futbol sala es reprendran el diumenge cap a les 10 h. A la tarda, tindrà lloc
la semifinal i la gran final. Nota: Els horaris definitius dependran dels equips inscrits. Per a més
informació s’aconsella consultar la programació.

SETCASES
2 al 6 2n curs de flora alpina, al Refugi d’Ulldeter.
7
Caminada pel circ de Concrós. Sortida a les 8.30h.
21
Caminada a Puig Sistre. Sortida a les 8.30h.
22
Copa Catalana trial X-Up a Vallter 2.000.
29
Festa de la gent gran.
TOSES
Nevà
6

7

Festa Major. A les 19 h, muntada de tendes al Càmping (Maristes). A les 23.30h, obertura del
bar al Refugi. A les 00.30h, concert de Fucking Sundays (3 hores). A les 5 h, baixada de Nevà a
l’acampada.
Festa Major. A les 10 h, benedicció de cotxes a l’església. A les 11h, partit de futbol casats
versos solters. A les 16 h, inici de la gimcana. A les 17 h, animació. A les 18 h, xocolatada amb
coca. A les 23 h, obertura del bar al Refugi i a les 00 h, concert de Siscu i Nando (3 hores).

Toses
7
A les 12 h, missa en honor de sant Cristòfol. A les 13 h, benedicció de vehicles i a les 16 h, XXV
campionat de botifarra.
20
Festa Major. A les 23 h, nit jove, karaoke i quina.
21
Festa Major. A les 11 h, festa de l’escuma. A les 19 h, havaneres amb el Trio Camelot. A les
20.30 h, rom cremat i a les 23.30 h, ball de nit amb el Trio Camelot.
22
Festa Major. Missa en honor de santa Magdalena i benedicció de les ofrenes.
Dòrria
27

Festa Major. A les 19 h, a l’església de Sant Víctor, concert amb el grup Henderson Project.

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4

Al matí, servei d’estètica i callista. Lloc: al local polivalent. Organització: Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès (per reservar hora, Mariví: 687729636)
2 al 6 Setmana artística a Vallfogona: aprenentatge de la tècnica de pintura ràpida. Tema: casc
antic de Vallfogona. Més informació i inscripcions, trucar a Chus Presa 686100373. Organització:
Susanna Nicoletti i Chus Presa.
6
A les 18h, inauguració de l’exposició de treballs de les alumnes de Chus Presa, amb la
presència de representants de l’Ajuntament de Vallfogona, de l’Ajuntament de Campdevànol i de
l’Oficina de Benestar Social de Ripoll. Data del 6 al 13 de juliol. Horari: de les 17 h a les 19 h, al
Centre Cívic i Social. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Chus Presa.
7 i 8 8è torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de Joventut.

...Vallfogona del Ripollès
8

XIV Aplec de Milany. A les 9 h, sortida a peu cap a Milany a la cruïlla del carrer Prat de l’Om i
carrer Puig Estela (davant el plafó informatiu). Abans de dinar, missa de camp, al collet de
Milany. Dinar: meló amb pernil, llangonisseta i cansalada a la brasa, postres, beguda i cafè. Preu:
12€ adults i 8€ nens. Cal apuntar-se abans del dijous 5 de juliol trucant a l’Ajuntament:
972701909. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament de Vallfogona.
II trobada gegantera. A les 17h, plantada de gegants. A partir de les 18 h, cercavila.
Organització: Gegants, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
XXVII Gran Sardinada. A les 21.30 h, a l’aire lliure de la zona esportiva: pa, vi i sardines a la
brasa (cal que cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb el grup Solistes. Organització: Comissió
de Festes i Ajuntament de Vallfogona.
De les 17 h a les 19 h, taller de figures de fang, davant de l’Ajuntament. Per a nens fins a 12
anys. Organització: Centre d’Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona.

21
21

28

Exposicions i altres activitats
•
•
•

•

Del dia 1 de juliol de 2012 fins al dia 31 d’agost de 2012, exposició d’Àngels Rigall. Ubicació: Al
forn de Vallfogona de Ripollès. Organització: El Forn de Vallfogona de Ripollès.
Temporada de bany a la piscina municipal. Preu: tiquet d’adults, feiner: 4€; nens (de 6 a 12
anys) feiner: 2,40€. Adult (dissabte i festiu): 4,50€; nens (de 6 a 12 anys) dissabte i festiu: 2,60€.
Casal/casalet d’estiu 2012, a Vallfogona del Ripollès. Del 25 de juny al 24 d’agost (torns
setmanals). Horari: de 9 h a 14 h, el casal i de 9 h a 15 h, el casalet. Edat dels participants: de 0 a
12 anys. Preu de l’activitat: 50€ per setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
Collaboració: l’Escola.
Gimnàs d’estiraments i relaxació. Dijous, a les 18h, al local polivalent.

VILALLONGA DE TER
1

7i8
22

27

IV edició de la “Setdellonga” – Marató de muntanya. 43 km de recorregut gaudint dels 7
nuclis del municipi de Vilallonga de Ter. Més informació a www.vilallongadeter.cat o bé el telèfon
972 74 11 06. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.
II cursa d’orientació (Copa Catalana). Més informació i inscripcions: www.aligots.org
X Firallonga. Activitats al llarg de tot el dia: concurs d’agility, demostració tradicional de batre
amb màquina, batolles i eugues, exposició i cercavila de tractors antics, mercat artesanal,
demostració i tallers d’oficis artesans, passeig amb ponis i tallers infantils (maquillatge, bombolles
i globoflèxia). A les 18h, concert dels Randellaires. Presentació del nou treball: “Entemarrats”.
La fira, les activitats i el concert es desenvoluparan al carrer de la piscina i a la zona esportiva de
Vilallonga de Ter.
Festa del jovent. A les 23.30h, concert d’en Miquel del Roig i disco mòbil. Lloc: sala de la
Cooperativa de Vilallonga de Ter.

Exposicions i altres activitats
• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala
d'informàtica (Punt TIC), cinema, biblioteca, lectura i contes. Horari: Dilluns, dimecres i dijous
de les 17 h a les 19.30 h.

Activitats del Servei de Joventut del Ripollès:
Activitats per a joves de 12 a 17 anys, del 2 de juliol al 3 d’agost del 2012
Dilluns

Dimarts

Dimecres

2
Aquagym, a la
piscina
municipal de
Ripoll

3
SORTIDA PAINTBALL I BANYADA,
A BANYOLES
(amb Fang Aventura
al Pla de l’Estany)

4
Tocs de nit a Ripoll

Dijous

9

10
SORTIDA RÀFTING
(amb Turisnat a
Sort)

11
Taller de
tatuatges de
henna, a les
piscines de
Campdevànol i
Camprodon
Nit d’oci digital,a
Ripoll

16
Batuka, a la
piscina
municipal de
Ripoll

23

30

17
SORTIDA PARC
AQUÀTIC
(Waterworld a Lloret
de Mar)

24
SORTIDA A LA
PLATJA I CAIAC
(KayakingCostabrava
al Baix Empordà)

31

18
Tarda de
videojocs
Guitar Hero,
A la piscina de
Campdevànol

Divendres
5

Tarda de
videojocs
Playstation 3,
a Ribes de Freser

12
Taller de
tatuatges de
henna, a les
piscines de Ribes
de Freser i Sant
Joan de les
Abadesses

Tocs de nit a
Ripoll
19
Taller de còctels
sense alcohol, a
la piscina de Sant
Joan de les
Ababadesses
Tastet d’skate,
amb SKR

25
Tastet de
percussió, a Ripoll

26
Tarda de
videojocs,
a Sant Joan de les
Abadesses

1
Taller de còctels
sense alcohol, a la
piscina de
Campdevànol

13

SORTIDA A UN
BOSC
D’AVENTURES
(fins a 14 anys)
(Natupark a
Cerdanyola)

Taller
d’automaquillatge
“Posa’t guap@”
a Ripoll

Tarda de
videojocs,
a Camprodon

6
Tarda de
Karaoke, a
Camprodon

Tocs de nit a
Ripoll

20
Taller de
còctels sense
alcohol, a la
piscina de
Camprodon
Festa de nit i
taller de
còctels sense
alcohol, a la
piscina municipal
de Ripoll
27
Cercavila i
sopar final del
Gaudeix de
l’estiu, a Ripoll

Tocs de nit a
Ripoll
2
TREKKING I
ESTADA ALS
LLACS DE
CARANÇÀ
(França)

3
TREKKING I
ESTADA ALS
LLACS DE
CARANÇÀ
(França)

