l’Agenda
d’Activitats al
Ripollès

Juliol de 2013
CAMPDEVÀNOL
5
A les 22 h, a la plaça de la Dansa, concert de nits d’estiu amb The Raymond Williams Incident i
el Cantaitor. Organització: Patronat de Cultura i regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Blue
Produccions Musicals.
6
A les 12 h, a la plaça Coberta del barri de l’Estació, festa de l’escuma i xeringada.
Organització: AMPA. A les 21.30 h, a la plaça Coberta del barri de l’Estació, cine a la fresca.
Organització: AMPA.
7
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Dolce-Vita. Organització: sala Diagonal. Sortida a
Planoles – Ventolà – Ribes de Freser (Ripollès). Organització: Grup Excursionista de
Campdevànol.
8
XXXII Concurs infantil de pesca. Organització: Societat de Pesca El Freser.
12
A les 22 h, a la plaça de la Dansa, concert de nits d’estiu amb Jofre Bardagí, Jaume Guàrdia,
Lulu i el Senyor Llanes. Organització: Patronat de Cultura i regidoria de Cultura i Festes.
Col·laboració: Blue Produccions Musicals.
13
Festa del barri de Sant Cristòfol.
14
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Josep Bardulet. Organització: sala Diagonal.
19
A les 22 h, a la plaça de la Dansa, concert de nits d’estiu amb Vinil Acústic. Organització:
Patronat de Cultura i regidoria de Cultura i Festes. Col·laboració: Blue Produccions Musicals.
20
A les 22 h, a la plaça de la Sardana, sardanes amb la cobla Els Tres Vents. Organització: GECSecció Sardanista.
21
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Raül. Organització: sala Diagonal.
27
A les 22 h, a la sala Diagonal, VI edició dels monòlegs amb Belén Rubio. Entrada 2€ (donatiu
1€a l’Oncotrail). Organització: Regidoria de Cultura i Festes i Patronat de Cultura. Col·laboració:
Blue Produccions Musicals.
28
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Sebastià. Organització: Sala Diagonal.
Exposicions i altres activitats
• Melés. Cada dimecres i dissabte durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol.
• De l’1 de juliol al 25 de juliol, campus d’estiu del Club Bàsquet Campdevànol.
• Tarda Jove. Dimecres de 16 a 19 h, al Centre Cívic La Confiança. Organització: Servei Comarcal de
Joventut i Ajuntament de Campdevànol.

CAMPRODON
3
De 16 a 19h, taller de “fimo” (pasta modelable). Inscripcions a l’Oficina de Turisme de
Camprodon. Activitats per a joves a partir de 12 anys. Preu: 3€. Lloc: sala Germans Vila Riera de
la plaça Santa Maria.
5
A les 20 h, a la plaça del Carme, divendres musicals.
7
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII Festival de Música Isaac Albéniz. Concert de
professors del XII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz: Gennady Dzuybenko & Vladislav
Bronesveztky i Larisa Loginova al piano; Amparo Lacruz al violoncel; Jove Mª Fernández i Victòria
Fernández al violí.
10
De les 16h a les 19h, taller de henna. Inscripcions a l’Oficina de Turisme de Camprodon.
Activitats per a joves a partir de 12 anys. Activitat gratuïta. Lloc: sala Germans Vila Riera de la
plaça Santa Maria.
12
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII Festival de Música Isaac Albéniz. Concert del 1r
Premi d’alumnes. XI Curs Internacional de Música Isaac Albéniz: Luisa Sereina Splett, piano;
Carlos R. Martínez, violí, i Neus Tamayo, violoncel. A les 22 h, a la plaça de la Vila, divendres
musicals: The Big Blues Theory.
13
A les 20 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
d’alumnes del XI Curs Internacional de Música Isaac Albéniz
16
A les 18.30 h, a la plaça del Carme, sardanes amb la cobla Manresa.
17
De les 16 a les 19 h, tarda de videojocs. Inscripcions a l’Oficina de Turisme de Camprodon.
Activitats per a joves a partir de 12 anys. Activitat gratuïta. Lloc: sala Germans Vila Riera de la
plaça Santa Maria.
19
A les 20 h, a la plaça Santa Maria, divendres musicals amb Jazz Theme.
20
A les 19.30 h, al monestir de Sant Pere, XXVIII Festival de Música Isaac Albéniz. Concert
especial XXV aniversari de la Coral Camprodon a càrrec de la Coral Camprodon i la cobla Principal
d’Olot.
26
A les 20 h, a la sala d’actes, xerrada a càrrec de Ramon Prats. A les 23 h, a la plaça Doctor
Robert, divendres musicals amb No em fotis.
27
Al llarg del matí, al camp de futbol, II Torneig de Futbol 7.
28
Al llarg de tot el dia, la botiga al carrer a càrrec de l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de
Camprodon. Al llarg de matí, al camp de futbol, II Torneig de Futbol 7. A partir de les 11 h,
primera desfilada canina a càrrec de l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon.
31
De les 17 a les 19 h, a la plaça de la Vila, activitat infantil: fem joguines amb material reciclat.
Alteres activitats
• Del 8 al 13 de juliol, Curs Internacional de Música Isaac Albéniz.
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.
• Piscina municipal: Horari: de 10 a 19 h.
• 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.
• Camprodon TV Cable: Canal 35.
• Oficina de Turisme: de dimarts a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí).
GOMBRÈN
28
Festa del segar i del batre. Durant tot el dia,a la plaça Coberta, concentració de tractors antics.
A les 9 h, trobada de segadors i esmorzar per a tothom. Preu: 2€. A les 10 h, nomenament dels
caps de colla. A continuació, es comença a segar. A les 14 h, dinar popular. A les 16 h, a la plaça
Coberta, concert i ball d’acordionistes
Visita guiada i altres activitats
• El diumenge 28 de juliol, de les 11 a les 13.30 h, visita al castell de Mataplana i el museu del
comte Arnau. Punt de trobada: 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 (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, disponible als establiments d’hostaleria i restauració
col·laboradors. Amb els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més
informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org

...Gombrèn
• 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
• De l’1 al 15 de juliol, exposició de fotografia "Boscos del món, un món de boscos". Lloc: el
museu del Comte Arnau.
LLANARS
14
Al matí, trobada de mots antigues.
27
A les 22 h, a la piscina municipal, havaneres. Organització: Ajuntament de Llanars.
LES LLOSSES
• Trobada acordionista. Dia i hora a concretar, consultar cartells de carrer. Organització:
Ajuntament de les Llosses.
MOLLÓ
6
Anada a Port Aventura. Sortida de Molló a les 6 h. Arribada aproximada a les 23 h. Consulta
preus i condicions a l’Ajuntament de Molló. Inscripció prèvia abans del 28 de juny de 2013.
12
Festa del Roser. Al vespre, engalanada de carrers. A les 22.30 h, a la plaça Major, venda de
samarretes de la festa. A les 23 h, a la plaça Major, traca d’inici de festa. Seguidament, a la plaça
Major, ball d’inici de festa i nit boja amb Discomix.
13
Festa del Roser. A les 10, al serrat de can Julià, tir al plat. A les 10.30 h, a la pista
poliesportiva, partit de futbol. De les 11 a les 14 h, a la plaça Migjorn, parc infantil. A les 12 h, a
la plaça de la Comunicació, benedicció de vehicles professionals de la Vall de Camprodon. A les
13h, acte de reconeixement esportiu a Francesc Moret Clota. A les 13.30 h, a la sala Polivalent,
vermut popular i entrega de premis de tir al plat. A les 17 h, a la plaça Major, bicicrucis. A les
19.30 h, a la piscina municipal, remullada vespertina. A les 20 h, a l’església de Santa Cecília,
missa anticipada. A les 21.30 h, al restaurant Costabona, sopar de jovent (inscripcions: al mateix
restaurant fins dissabte al matí). A les 23.30 h, a la sala Polivalent, ball de nit amb Maracaibo.
14
Festa del Roser. A les 11 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 a la Mare de Déu del Roser. A les 12.30 h, al carrer de l’Església, benedicció de
vehicles. A les 13 h, a la plaça Major, sardanes amb la cobla Col·legi de Santa Maria. A les 17 h, a
la plaça Major, animació infantil amb disco baby. A les 18.30 h, a la plaça Major, sardanes amb la
cobla Col·legi de Santa Maria. A les 23.30 h, a la sala Polivalent, ball de nit amb Cafè Trio.
15
Festa del Roser. A les 9 h, caminada popular: “Pel camí de la Retirada”, per resseguir el camí de
l’exili dels republicans espanyols de 1939, a través de Coll Pregon (que separa Espanya i França).
Cal reserva prèvia. Màxim de 10 persones. Nivell fàcil. Durada de 4 a 5 hores. Tarifes: 8€;
reduïda: 4€ i gratuït: menors de 12 anys. Més informació: 972 74 09 36 (Oficina de Turisme de la
Vall de Camprodon). Sortida a l’església de Santa Cecília. A les 11 h, a la plaça Migjorn, splash. A
les 14h, a la plaça de la Font Vella, dinar popular (venda de tiquets als establiments del poble
abans del 13 de juliol inclòs). A les 16 h, a la plaça de la Font Vella, entrega de premis del
concurs de carrers. Seguidament, a la plaça de la Font Vella, jocs populars. A les 18.30 h, a la
plaça Major, sardanes amb la Principal de Berga. A les 19.30 h, a la plaça Major, ball del Roser. A
les 20 h, a la plaça Major, ballets noucentistes.
22

Santa Magdalena. Al matí, missa i benedicció del terme de Favars.

OGASSA
7
Aplec de la Mare de Déu del Puig de França. Vegeu la programació amb cartells de carrer.
28
Cursa BTT Minera. Inscripcions: el mateix dia, de les 7.30h a les 8.15h. Més informació: Albert
-627 442 317.
PLANOLES
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 a les 14 h. Organització: Ajuntament de Planoles. Per a més informació:
ajuntament@planoles.cat
QUERALBS
7
A les 17 h, trobada d’acordionistes.
24
Festa Major. A les 21 h, repic de campanes. A les 22.30 h, focs d’artifici inici de Festa Major.
25
Festa Major. A les 11h, a l’església, missa cantada amb la Principal d’Olot. A les 13 i a les 18h,
sardanes amb la Principal d’Olot. A les 23.30 h, ball amb el grup Cafè Trio.
26
Festa Major. A la plaça de la Vila, havaneres amb el grup Terral. Hi haurà rom cremat per a
tothom.

...Queralbs
27
Festa Major. A les 9 h, sortida geològica amb el Doctor Pere Enrique, professor de la UB. Punt
de trobada: pàrking de l’estació de Queralbs. A les 11 h, a la plaça del Raig, tirolina i tir amb arc.
Organització: Pirineu Actiu. A les 16 h, festa de l’escuma. Atraccions Mòbil Park. A les 23.30 h,
ball de cloenda amb Gramola Orquestra.
28
Festa Major. A les 17 h, a la plaça de la Vila, festa per a nens i nenes. Hi haurà xocolata i coca.
Exposicions i altres activitats
• Del 15 al 29 de juliol, exposició de fotografia "Boscos del món, un món de boscos".
Vall de Núria
7
Esbart Dansaire de Ribes de Freser.
14
Festa Infantil d’estiu.
21
VI cursa de l’Olla de Núria. Organització: CE Vic.
RIBES DE FRESER
2
Torneig d’estiu de futbol sala.
5
A les 21.30h, al cinema de Ribes de Freser, documental de balls i festes tradicionals: “España
insólita” amb la participació de l’esbart Eudald Coma. Organització: Amics del Cinema de la Vall
de Ribes.
6
Durant tot el dia, VallBirra, fira i tast de la cervesa artesana. Organització: Esbart Eudald Coma.
6
IV Festival Valldansa. A les 17 h, a la plaça del Mercat, actuacions dels esbarts. Set esbarts
convidats, dos dels quals són internacionals: Irlanda i Perú. A les 21 h, a la Plaça, sopar dels
grups. Tot seguit, taller de dansa irlandesa i ball tradicional amb Randellaires. Organització:
Esbart Dansaire Eudald Coma.
7
De les 10 a les 14h, recollida de menjar i material: “La fam no fa vacances” a càrrec del Parc
de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser. Aventura amb inflables, pintura, tir amb arc a canvi
d’aliments o material escolar.
7
IV Festival Valldansa. A les 11.30 h, pujada a Vall de Núria amb el cremallera. A les 11.30 h, a
l’esplanada del llac, actuació dels esbarts a l’esplanada. A les 14 h, a Vall de Núria, dinar de
comiat. Organització: Esbart Eudald Coma.
7
A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla la Principal de Banyoles.
13
A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes amb la cobla Cadaquès.
20
Al cinema de Ribes de Freser, projecció del film: Ventre Blanc que explica la vida de tres
persones i els capgrossos que porten. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
20
A la tarda, cercavila de gegants.
21
Al cinema de Ribes de Freser, projecció del film: Ventre Blanc que explica la vida de tres
persones i els capgrossos que porten. Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
21
Al matí, cercavila de gegants.
28
A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, sardanes, amb la cobla La Principal d’Olot.
RIPOLL
3
De les 11 a les 12.30h, al local social AV Ripoll 60 (plaça de la Vila de Prada), xerrada de
violència de gènere a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Organització: Pdc Ripoll 60.
5
A les 22 h, al teatre Comtal, concert a càrrec del grup Sey Sisters, a benefici del CEE Ramon
Suriñach. Entrades anticipades: 9€, taquilla: 10€. Organització: AMPA CEE Ramon Suriñach.
6
A les 20 h, al centre de la Vila, Ripi Golfa. Organització: Unió de Botiguers de Ripoll.
6
Festa del barri del Ninot. Organització: AAVV barri.
6
A les 21.30 h, al carrer Indústria, festa del barri del Ninot. Cobla Lluïsos. Organització: AA
veïns i Agrupació Sardanista.
6
Festa del barri Honorat Vilamanyà. Organització: AAVV barri.
6
Festa del barri Engordans. Organització: AAVV barri.
7
A les 19.30 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, XXXIV Festival Internacional de Música
de Ripoll. Músics i poetes catalans. Concert a càrrec de la Capella de Santa Maria de Ripoll en el
seu 120è aniversari i coral Xalesta de l’Hospitalet de Llobregat. Solistes i grups de cambra
instrumental. Organització: Amics de la Música de Ripoll.
10
De les 10.30 a les 13.30 h, al local social AV Ripoll 60, contes del món amb la llham Emharraf.
Organització: Pdc Ripoll 60
10
A les 22 h, al carrer de les Vinyes (espai Espriu), Tocs d’estiu. Cinema a la fresca amb la
projecció de la pel·lícula: Amazing Spiderman. Organització: Ajuntament de Ripoll.
11
A les 21.15 h, a la sortida de davant del Cat (pàrquing de can Guetes), Tocs d’estiu: “Quan la
llum i la dansa s’agermanen” al passeig dels Aurons. Organització: Ajuntament de Ripoll, Eudald
Alabau i Centre Amunay.

...Ripoll
12
A les 21.30 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, pel·lícules premiades a la
30a. Edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló: “Autana” i “I believe I can fly”.
13 i 14 Dissabte a la tarda i diumenge al matí, a la piscina municipal de Ripoll, “Mulla’t per
l’esclerosi”. Organització: Ajuntament de Ripoll i Fundació Esclerosi Múltiple.
13
Enkomarca’t 2013; diada del jovent del Ripollès. Al migdia, a la zona esportiva, tornejos de
futbol 7 i bàsquet 3x3. A la tarda, al centre de la vila, activitats diverses. A les 20 h, cercavila
amb els grallers de la comarca. Tot seguit, sopar del jovent i batukada. A la nit, concert amb
grups de la comarca. Organització: Consell Comarcal del Ripollès i Ajuntament de Ripoll.
13
A les 11 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, S. IX–XII la formació de
Catalunya al Ripollès a càrrec de Sílvia Planas. “La presència jueva al Ripollès: de la itinerància a
l’establiment de comunitats (Camprodon, S. XIII)”. Antoni Llagostera: “El Ripollès dels
trobadors”. Organització: Centre d’Estudis del Ripollès.
13
Festa del barri de Vista Alegre, la Granja i El Soleil. Organització: AAVV barri.
14
Al matí, al passeig Ragull, Mermà: mercat de segona mà.
17
De les 10.30 a les 13.30 h, al local social AV Ripoll 60, mercat d’intercanvi al barri (plaça de la
Vila de Prada). Organització: Pdc Ripoll 60.
17
A les 20 h, a la sortida de la plaça de l’Ajuntament, “Racons per descobrir”:visita guiada a
càrrec d’Agustí Dalmau i Font, historiador i arxiver. Organització: Ajuntament de Ripoll.
18
A les 20 h, a la plaça Gran, Tocs d’estiu. Espurnes: espectacle musical i poètic amb el grup
Eybec. Noves músiques i folk. Música mediterrània. Organització: Ajuntament de Ripoll.
19
Des de la plaça de la Lira fins a la plaça Gran, Ripollesdansa: acció al carrer. Improvisació de
dansa itinerant. Organització: Ripollesdansa.
19
A les 22 h, al claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll.
Concert de sardanes amb la Cobla Sant Jordi i el cant de Chantal Botanch. Organització: Amics de
la Música de Ripoll i Agrupació Sardanista.
20
A les 22 h, al claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll.
Melodies del món. J. Ll. Puig, violí. J. A. Pich, violencel. B. Castillejo, flauta. E. Dantí, M. Romero i
J. Amils, piano. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Agrupació Sardanista.
20
Festa del barri del carrer General Fuensanta. Organització: AAVV barri.
20
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, ballada d’inici de l’Aplec amb la Cobla Tres Vents.
Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
20
De les 10 a les 14 h i de les 18 a les 21 h, a la sala Eudald Graells, donació de sang.
Organització: Donants de Sang.
21
A les 9.30 h, al passeig Ragull, 60è Aplec de la Sardana de Ripoll amb les Cobles Ciutat de
Girona, Marinada, Jovenívola de Sabadell, Bellpuig Cobla. Organització: Agrupació Sardanista de
Ripoll.
21
A les 22 h, al claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll.
Concert dels alumnes del curs de Música. Organització: Amics de la Música de Ripoll i Agrupació
Sardanista.
25
A les 20 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, Tocs d’Estiu. Visita guiada de la portada del
Monestir. Organització: Ajuntament de Ripoll.
26
A partir de les 16 h, a la sala Eudald Graells, festa final de l’activitat: “L’explorador de
llibres” adreçada a nens i nenes de 4 a 10 anys. Organització: Punt Òmnia Eudald Graells i
Biblioteca Lambert Mata.
27
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, club de lectura. Comentari
col·loqui d’Antígona de Salvador Espriu, a càrrec de Ramon Alabau i Quim Viñas. Organització:
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
27
Festa del barri de la carretera de Barcelona. Organització: AAVV barri.
27
A les 18.30 h, al passeig Ragull, festa del barri de la carretera de Barcelona amb la Cobla
Lluïsos. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
27 i 28 A la plaça de la Lira, Remena i troba. Mercat del col·leccionista.
27
A les 22 h, al claustre del Monestir, XXXIV Festival Internacional de Música de Ripoll.
“Paraules vives al vent que passa”. Poemes de M. Martí i Pol. Recitació: D. Vilaplana i E. Cassany.
Cant: E. Estebas i C. Amils. Piano: J. Amils. Textos: J. Berenguer i F. Crivillé. Organització: Amics
de la Música de Ripoll i Agrupació Sardanista.
Exposicions i altres activitats
• Durant tot el mes, “Biblioterrassa”. Zona de lectura a l’espai Espriu, davant de la Biblioteca
Lambert Mata.
• Durant tot el mes, “L’explorador de llibres”. Activitat per a nens i nenes de 4 a 10 anys. Més
informació a la Biblioteca Lambert Mata i al Punt Òmnia de l’Eudald Graells. Organització: Biblioteca
Lambert Mata i al Punt Òmnia.

... Ripoll
• Durant tot el mes, al vestíbul de la Biblioteca Lambert Mata, exposats de quadres de la col·lecció:
“Temps de memòria” de l’artista local Miquel Esteve. Organització :Biblioteca Lambert Mata.
• Del 5 al 24 de juliol, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició: “Mercè
Rodoreda, mirall de llengües. La plaça del Diamant, cinquanta anys”. Organització: Biblioteca
Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
• Del 12 al 28 de juliol, a la sala Abat Senjust, exposició: “Art is Trash” de Jordi Llagostera.
• Del 12 de juliol al 25 d’agost, al Museu Etnogràfic, exposició: “Homes de Ferro. Mostra de l’obra
d’artistes actuals que treballen amb ferro”. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll.
• Del 16 22 de juliol, a la sala Eudald Graells, Curs Internacional d’Interpretació Musical de
Ripoll. Organització: Amics de la Música de Ripoll.
• Del 25 de juliol al 13 d’agost, a l’espai d’art Marià Font, exposició de col·leccionisme.
• Anglès i Francès. Curs 2013 -2014. Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Preinscripcions per Internet:
del 2 al 5 de setembre. Presencial: el 5 de setembre. Informació: EOIR telèfon 972 71 43 34.
http://www.xtec.cat/eoiripoll/
• Els dimecres del 10 al 24 de juliol, de les 7 a les 8 h, aquest estiu no et quedis a casa. Sortides per
pocs
diners.
Lloc:
Punt
Òmnia
de
la
sala
Eudald Graells.
Més
informació
a:

http//omniaeudaldgraells.blogspot.com.es/
•
•

Del 16 al 21 de juliol, al pavelló de l’Avellaneda, Ripollesdansa. Festival Internacional de Dansa. Per
a més informació a: http//www.ripollesdansa.com/
Diumenge 7 de juliol, de les 12 a les 13.30 h, visita guiada: El monestir on les pedres ens parlen.
Descoberta de l’església de Sant Pere i el monestir de Ripoll, a partir de l’arquitectura i els elements
esculpits a les seves pedres. Acaba amb un aperitiu al CAT Can Guetes. Preu: (inclou entrada) 8€, de
12 a 8 anys, 1€. Lloc de realització: Monestir de Ripoll i CAT Can Guetes . Organització d’una visita
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible als establiments
d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 3€ per persona en concepte
d’entrada. Inclou un aperitiu. Per a més informació: CEA Alt Ter: 972 721 317 – www.alt-ter-org

SANT JOAN DE LES ABADESSES
5
A les 17 h, al palau de l’Abadia, presentació de l’exposició de Affich’art. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i País d’Art i Història.
5
A les 22 h, a la plaça de Sant Miquel de la infermeria, recital i lectura de les millors cartes
d’amor. Organització: Cafeteria l’Abadia i SAT Teatre Centre.
6
A les 19 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba - Palau de l’Abadia, presentació del XVIII Cicle de
Representacions del Mite del comte Arnau. Conferència: “L’aventura d’un joglar a Sant Joan
de les Abadesses, a mitjan del segle XIII”, a càrrec de la musicòloga Maricarmen Gómez
Muntané. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
6
A les 18 h, al jardí del Palmàs, festa de la música popular, música d’acordió. Organització:
Associació del Casal Jaume Nunó i Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
7
40è aniversari de la penya Blaugrana. Al matí, al local de la penya Blaugrana, diverses
activitats. Dinar a la Teuleria i ball amb el grup Axis Duet. Organització: Penya Blaugrana de Sant
Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan.
7
A les 18 h, al passeig del comte Guifré, sardanes amb la Cobla Forment del Montgrí.
Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
13
A les 22 h, al Monestir, XVIII Cicle de representacions del mite del comte Arnau. Amors E
Cansó: el cançoner de Sant Joan de les Abadesses i trobadors de la Corona d’Aragó – Capella de
Ministrers. Preu: 12€. Preu abonament pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del mite
del comte Arnau: 30€. Venda de localitats: Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Tel: 972 720
599. Horari: de 10 a 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
14
A les 18 h, al passeig del 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.
20 i 21 Nit al refugi i cim del Taga. Sortida d’iniciació. Hora i punt de sortida: consulteu-ho al web:
www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
20
A partir de les 10 h, festa de la piscina. Tobogan, pista americana i rocòdrom. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
20
Aniversari del Grup Esplai Somnis. A les 17 h, a la piscina municipal, pallassos a càrrec de
Somiatruites. A les 18 h, a la piscina municipal, cercavila. A les 19 h, a la plaça Major, acte oficial.
A les 19.45 h, a la plaça Major, fes volar el teu somni. A les 20.30 h, al passeig del comte Guifré,
sopar (venda de tiquets: a ca la Nati, bar l’Abadia, ca la Montse). A les 23.30 h, a la plaça Major,

...Sant Joan de les Abadesses
concert a càrrec dels grups: The Ogenes, The Big Blue Theory i Trast. Organització: Grup Esplai
Somnis.
20
A les 22 h, a l’Era d’en Serralta, XVIII Cicle de representacions del mite del comte Arnau.
Sotarrel Un cant a la Terra –Idea i creació: Joan Carles Martínez. Preu: 12€. Preu de l’abonament
pels 3 espectacles del Cicle de Representacions del mite del comte Arnau: 30€. Venda de
localitats: Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme. Tel. 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de les
16 a les 19 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
21
56a Missa al cim del Taga. Punt de sortida: consulteu-lo a: www.uesantjoan.cat. Organització:
Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
27
A les 22 h , al claustre del Monestir de Sant Joan de les Abadesses, XVIII Cicle de
representacions del mite del comte Arnau. Fill de la terra – Esbart Sant Martí de Barcelona.
Ballet folklòric dels Països Catalans. Preu: 12€. Preu de l’abonament pels 3 espectacles del Cicle
de Representacions del mite del comte Arnau: 30€. Venda de localitats: Palau de l’Abadia –
Oficina de Turisme. Tel. 972 720 599. Horari: de 10 a 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
27 i 28 A partir de les 10 h, a la vila Vella, mercat del comte Arnau. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
28
A les 18 h, al passeig del comte Guifré, sardanes amb la cobla Principal de Berga. Organització:
Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan.
28
A les 22 h, a la plaça Clavé, havaneres amb Els Pescadors de l’Escala: sons mariners i rom
cremat per a tothom!. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Exposicions i altres activitats:
• Del 29 de juliol a l’1 d’agost, 47è Campament infantil Pla d’Estràngol. Punt de sortida:
consulteu-lo a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
• Fins el 31 de juliol, exposició: Menina – Rojo Rothko del pintor d’Alfonso Alzamora. Lloc: Espai Art
l’Abadia – Palau de l’Abadia. Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Diumenge: de
10 a 14 h. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Visites guiades:
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a
14h, i de 16 a 19h. Diumenges, de 10 a 14h, al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant
Joan i Terra de Comtes i Abats.
• Els dissabtes 6, 13, 20 de juliol i a partir del 23 de juliol, de dimarts a diumenge, de les 11 a les
16.30 h. Visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Punt de sortida: Oficina de
Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Terra de Comtes i Abats.
• Tots els dissabtes de juliol, a les 18 h, visita guiada “al Molí Petit, el Molí de les
Abadesses”. 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: 6€; 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!”, disponible els establiments d’hostaleria i restauració adherits.
Amb els tiquets només es pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA
Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
• Tots els dissabtes de juliol, de les 17 a les 18 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de
les Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica
singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Reviurem els 1.000 anys d’història del monestir,
amb el seu claustre gòtic. Preu (inclou entrada): 7€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per
a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
• Tots els dissabtes de juliol, de les 17 a les 19 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de
les Abadesses + el molí Petit, el molí de les Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan,
amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri.
Després es visita l’antic molí fariner del monestir, on s’explica com era la vida dels antics moliners i
el funcionament del molí. Preu (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 3€ per persona, en concepte d’entrada. Per
a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
SANT PAU DE SEGÚRIES
20 i 21 XXXIII edició de 24 hores de futbol sala. Lloc: pavelló poliesportiu. Inici a les 9 h del dia 20
i finalitza a les 14 h del dia 21 de juliol.

...Sant Pau de Segúries
20
Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, fira del vi i del formatge. A la nit, festa del
jovent a determinar.
SETCASES
21
Copa Catalana de Trial Kids Cup.
28
Festa de la Gent Gran.
Altres activitats
• Cada dimecres, visita guiada a Setcases. L’encant de l’arquitectura de muntanya, dins el marc del
País d’Art i d’Història Transfronterer: les valls catalanes del Tec i del Ter. Visites quinzenals en català,
i l’altra quinzena en francès. Més informació: www.setcases.cat
• Cada diumenge, a les 11 h, excursió guiada per l’entorn natural de Setcases. Si us allotgeu a
Setcases o aneu als restaurants del poble, la visita guiada us sortirà gratuïta. Organització: CEA Alt
Ter. Més informació a: www.setcases.cat
TOSES
6
A les 16h, a Toses, XXVI Campionat de botifarra. Organització: Comissió de festes.
6
A les 23h, a Nevà, ball de Festa Major. Organització: Comissió de festes.
20
A les 18.30h, a Toses, havaneres i cançó catalana. A les 23 h, ball de Festa Major amb Trio
Trevian. Organització: Comissió de festes.
27
A les 19h, a l’església romànica s. X de Dòrria, concert del festival “Romànic en viu” amb el
grup La Gandula Jazz Band. Organització: Ajuntament de Toses.
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
6 i 7 9è Torneig de Futbol 7. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de Joventut.
14
XV aplec de Milany. Sortida a les 9h a peu a Milany de la cruïlla del carrer Prat de l’Om i el
carrer Puig Estela (davant del plafó informatiu). Abans de dinar, missa de camp al collet de
Milany. Dinar: meló i pernil, llonganisseta 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: 972 70
19 09. Organització: Comissió de Festes i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
20
III Trobada Gegantera. A les 17h, plantada de gegants. A partir de les 18h, cercavila.
Organització: Geganters, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
20
XXVIII Gran Sardinada. A les 21.30h, a l’aire lliure a la zona esportiva, pa, vi i sardines a la
brasa (cal que cadascú porti plat). Tot seguit, ball amb el grup Dolce Vita. Organització: Comissió
de Festes i Ajuntament de Vallfogona.
27
De les 17 a les 19h, davant de l’Ajuntament, taller de figures de fang per a nens/es i nois/es.
Organització: Centre Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona.
Altres activitats
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts, a les 18h, al local polivalent.
• Taller de patchwork: Dissabtes de les 16 a les 18 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, a càrrec de
Carme Alabau. Preu: 25€/mes.
• Temporada de bany a la piscina. Preus: tiquets d’adults, feiner: 4€; nens de 6 a 12 anys feiner:
2,40€. Adults, dissabte i festiu: 4,50€; nens de 6 a 12 anys dissabte i festius: 2,60€.
• Casal d’estiu 2013 a Vallfogona de Ripollès. Del 25 de juny al 23 d’agost (torns setmanals).
Horari: de 9 a 14 hores. Edat dels participants: de 3 a 14 anys. Preu dia solt: 12€; 1-2-3 setmanes:
50€/setmana; més de 4 setmanes: 42€/setmana. Organització: Ajuntament de Vallfogona de
Ripollès i Vallfojove. Col·laboració: Escola de Vallfogona.
VILALLONGA DE TER
21
XI Firallonga. Al llarg del dia, al carrer de la Piscina i a la zona poliesportiva, diverses activitats:
concurs d’agility, demostració tradicional de batre amb màquina, batolles i eugues, exposició i
cercavila de tractors antics, mercat artesanal, demostració i taller d’oficis artesans, passeig amb
ponis i tallers infantils (maquillatge, bombolles i globoflèxia). Organització: Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
26
Festa del Jovent. A les 23 h, a la sala de la Cooperativa, discomòbil.
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.

