AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS
Juny 2011
CAMPDEVÀNOL
2
Durant la tarda, a la sala Diagonal, concert de final de curs de l’Escola Comarcal del Ripollès.
4
A les 16h, al pavelló Mercè Guix, I festival de gimnàstica artística. Organització: Espai
d’Esportiva.
4
A les 18h, 26a cursa del comte Arnau. Organització: Patronat de cultura.
4
A les 18h, a la sala Diagonal, teatre: L’hostal de la Glòria.
5
Melé i menjar per el soci. Organització: Club Petanca Campdevànol.
5
Caminada i sardinada a la font del Querol. Sortida a les 8h de la plaça del Roser.
Organització: Associació Barri Sant Cristòfol.
5
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Montse Joe Transfer.
11
A partir de les 10h, a la plaça de la Dansa, mini tennis al carrer. Organització: Club tennis
Campdevànol.
11
Sopar de bàsquet, final de temporada, al pavelló Mercè Guix.
12
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Joan Viladeny.
17
Festa Extremenda, a la sala Diagonal. De les 17h a les 22h, Extremenda kids + 14 (festa fi de
curs). Festa sense alcohol, a partir de 14 anys. De les 23h a les 6h, Extremenda Interfestival.
Festa fi de curs de la selectivitat, a partir de 16 anys.
18
Durant la tarda, a l’Hospital de Campdevànol, donació de sang. Organització: Associació de
Donants de Sang.
18
A les 17h, XIII aplec de la sardana. Cobles: Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. Lloc:
plaça Anselm Clavé. En cas de pluja, a la sala Diagonal. Organització: GEC Sardanes.
18
III jornades torneig de futbol base Jardí dels Pirineus. Organització: UE Campdevànol.
19
Festa de final de curs de l’Escola Pirineu. Organització: AMPA Escola Pirineu.
19
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Bora-Bora.
23
Arribada de la flama del Canigó a Campdevànol. Exposició, a la sala del Molí, a càrrec de l’Escola
d’Art de Vic, amb la direcció de l’artista Eudald Alabau. Foc de Sant Joan, a la plaça de la
Dansa.
24
A les 18.30h, a la plaça de la Dansa, Sardaxou: audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Contemporània. Organització: GEC Sardanes.
24
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de la Banda-Sonora.
25
A partir de les 23, a la sala Diagonal, festa Cocodrilo Club, a càrrec del Dj Albert Maya. Música
dels anys 80.
26
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Pa d’Àngel.
Exposicions i altres activitats
• Del 24 al 26 de juny, campament social Vall de la Llosa- Cerdanya. Organització: GEC.
Centre cívic. La Confiança
• Exposició de Sant Joan, a la sala del Molí, a càrrec de l’Escola d’Art de Vic i amb la direcció de
l’Eudald Alabau.
• Exposició de pintura “Inicis”, a càrrec d’Elisabet Ortega Pestaña, a la sala polivalent del centre
cívic La Confiança de Campdevànol. Inauguració: dijous 23 de juny a les 18h. Exposició oberta
fins el 16 de juliol.
• Exposició permanent Coll i Bardulet. Entrada lliure. Horaris: divendres de les 17h a les 20h.
Dissabtes de les 11h a les 14 i de les 17h a les 20h. Diumenges i festius de les 11h a les 14h.
• Aula d’estudi i treball en grup. Els dimecres, de 16h a 19h, s’hi pot estudiar i fer treballs en
grup. Els usuaris i usuàries també tindran a la seva disposició 12 ordinadors amb connexió a
Internet i xarxa wifi per a ordinadors portàtils. Organització: Ajuntament de Campdevànol
• Punt d’informació juvenil. Els dimecres, de 16h a 19h. El tècnic de joventut romandrà a
disposició de tots els joves per tal d’oferir-los informació, orientació i recursos sobre qüestions
que els puguin interessar: educació i formació, habitatge, vacances i estades, associacionisme,
salut i prevenció, etc.
• Formació TIC per a petites empreses, autònoms i botiguers- dilluns.
• Sortida per conèixer les herbes remeieres- diumenges 5 de juny i 3 de juliol, de 10 a 12h.
• El món de les manualitats- dimarts, de 15 a 19h.
• Treballa el vidre- dimarts, de 19 a 21h.
• Busques feina? Vine i t’assessorarem! Servei d’Ocupació de la UIER i Ripollès
Desenvolupament.

CAMPELLES
11
Pentecosta 2011. A les 16h, XII campionat de truc, trofeus i emocions. A les 17h, passejada en
bicicleta fins al Baell, amb farmaciola i cotxe de suport. En tornar, xocolatada i coca per a
tothom. A les 19h, inauguració de l’exposició: IV concurs de fotografia de Campelles (les
bases
es
poden
consultar
a
la
pàgina
web
de
Campelles:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/campelles/default.aspx) tant per a grans com per a petits. A les
24h, ball de Festa Major de Pentecosta amb Cafè Trio.
12
Pentecosta 2011. A les 10h, ofici solemne amb la cobla de Banyoles i benedicció de pans.
Seguidament, cercavila i sardanes, a la plaça de l’Ajuntament, amb la cobla de Banyoles. A les
17h, deliberació i decisió del jurat i entrega del premi a la fotografia guanyadora del IV Concurs
de fotografia de Campelles. A les 18h, espectacle infantil amb Gil i Ratataplam. A les 22h, teatre
Contes per viure millor, amb Jordi Amenós. Preu de l’entrada: 12€. Organització: Ajuntament de
Campelles.
CAMPRODON
18
Festa Major 2011. A les 16h, V campionat de parxís i escacs i II campionat de Truc, al carrer
Nou. Teatre, a les 22h, al casal Camprodoní, a la primera planta. Adaptació de l’obra de Ben
Hecht i de Charles MAcArthur. A mitjanit, al pavelló vell, concert amb Miquel del Roig, Strombers i
la Removida, Servei Bus de la Festa i estand de Som.nit. Més informació:
http://joventutccripolles.cat
19
Festa Major 2011. A les 10h, Club de Modelisme Naval de Girona, al parc de la Mare de la Font.
A les 12h, espectacle infantil, a la plaça Santa Maria. A les 16h, visita de Damm-er, al geriàtric, i
tot seguit, inici de la cercavila. A les 17h, XVI Bici Cruci. (Es recomanable portar casc.) A les 21h,
torna la pamtomatada, al pavelló vell. A mitjanit, ball al pavelló vell, amb el grup La Bella y las
Besties i Txarango.
20
Festa Major 2011. A les 22h, X sopar del jovent, al pavelló vell. Organització:la Comissió de
Festes (Venda de tiquets a l’Ajuntament fins al mateix dilluns 20 de juny. Horari: de 8h a 15h). A
partir de mitjanit, ball, al Prat amb la Girasol.
21
Festa Major 2011. A les 10.30h, pregó de Festa Major, a la sala d’actes de l’Ajuntament, a
càrrec de Joan Vila Simón. A les 11h, cercavila per tot el poble fins a la plaça de Santa Maria, a
càrrec de la Cobla Internacional Meravella i amb la participació dels Gegants de Camprodon. A les
11.30h, ofici solemne a l’església de Santa Maria, on la Coral de Camprodon ens acompanyarà
amb el seu cant. Mentrestant, els Gegants de Camprodon visitaran els nostres avis, al geriàtric.
Sortint de missa, XIV fotografia popular de la Festa Major. A continuació, s’oferirà un gran vermut
popular i sardanes a càrrec de la Cobla Internacional Meravella. A les 18h, sardanes amb la Cobla
Internacional Maravella. Estrena de la sardana d’Albéniz. A mitja part de les sardanes,
inauguració, al Casal Camprodoní, de l’exposició “La mili”. A les 23h, típica serenata, als Quatre
Cantons. Després, gran ball de Festa Major al pavelló vell, amb l’elecció de la Pubilla i l’Hereu
2011. Tots aquests actes seran amenitzats per l’Orquestra Internacional Maravella i tot seguit, La
Montecarlo. De matinada, cap allà a les 6h, gran despertada 2011, per tot el poble amb Dammer. La comitiva sortirà del pavelló en direcció a la Mare de la Font, on hi haurà disco mòbil JOU–
TM, amb Josep Maria Tarrats de Carpes Vic.
22
Festa Major 2011. Cercavila a mig matí. Anada a la font de Sant Patllari, on ens espera el
tradicional dinar amb amanida, mongetes seques i llangonisseta, regat amb cava Dubois, cafè i
licors. I finalment, l’estirada de corda i remullada. A mig baixar de la font, bany d’escuma al
Planet, amb música de l’Amadeu i Cia. A mitjanit, a la plaça Doctor Robert, ball amb el grup
Virus.
23
Festa Major 2011. A les 18h, II gran xeringada i jocs de cucanya, al parc de la Mare de la Font.
Organització: UE Camprodon. A les 18h, arribada de la flama del Canigó a la plaça de
l’Ajuntament. A les 21h, revetlla de Sant Joan. Foguera, focs d’artifici i coca de Sant Joan per a
tots els assistents, al geriàtric l’Hospital. A les 23h, castell de focs per festejar la màgica nit de
Sant Joan, a l’altre cantó de la palanca amb la pirotècnica Sant Roc. A mitjanit, a la plaça Doctor
Robert, ball amb Boogie-Woogie.
24
Festa Major 2011. A les 13h, VIII arrossada del jovent amb concurs de samarreta i després de
dinar, dos inflables per al jovent. De les 17h a les 19h, inflables per als més petits de la casa a la
Mare de la Font. A les 18h, sardanes a la plaça d’Espanya, amb la cobla Bisbal Jove.
Exposicions i visites guiades
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14h i de 16 a 19h, i els diumenges, d’11 a 14h. Entre
setmana romandrà tancat.

Camprodon...
Altres activitats
• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades
del nucli antic de la vila. Punt TIC: C/Josep Morer,16. De dilluns a divendres, de 9 a 15h.
• Biblioteca municipal al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 a 20.30h.
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. De dilluns a divendres, de 16 a 20h. Dissabte, d’11 a
13h.
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext.
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h i de 16 a 19h. Diumenge, de 10 a 14h,
Diumenge tarda i dilluns, tancat.
GOMBRÈN
5
A les 13.00h, missa solemne i posteriorment, festa del comú o de la botifarra, a Montgrony.
Hi haurà pa i botifarra per a tothom. Organització: Ajuntament de Gombrèn.
19
Sortida a Tuixent, per a conèixer el món de les trementinaires, i a Ossera, per visitar
l’hesboristeria Nogué i el seu jardí de plantes medicinals. Els interessats trucar prèviament a
l’Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals de Gombrèn. Telèfon 649 19 11 88, o bé
info@jardibotanic-gombren.cat.
23
A les 19h, a la sala del museu, conferència de cosmètica natural, a càrrec de Glòria Bassols i
exposició de plantes relacionades amb la cosmètica natural. En acabar, al centre cívic, sopar –
tertúlia: Otger Cataló – Comte Arnau. El preu del sopar és de 7€. A la nit, revetlla de Sant Joan,
amenitzat amb la música de Bonaflaira Etnofolk. Organització: Associació Jardí Botànic Plantes
Medicinals de Gombrèn. Per gentilesa de l’Ajuntament, hi haurà xocolata i coca per a tothom.
24
A les 12h, al jardí botànic, taller de cosmètica natural. Preu: 5€ pels no socis i gratuït pels
socis. Cal inscripció prèvia. Organització: Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals de Gombrèn
Exposicions i altres activitats
• La piscina municipal s’obrirà el proper dia 24 de juny de 2011 fins el 28 d’agost de 2011. El primer
dia 24 de juny de 2011, serà gratuït per a tothom.
• Dia 27 de juny, inici del casal d’estiu infantil, al centre cívic de Gombrèn. Inscripcions a
l’Ajuntament.
• Diumenge 26, d’11 a 13.30h, 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
LES LLOSSES
12
Aplec de Santa Margarida i caminada popular. A les 10h, trobada al Pla de Capdevila i
pujada fins a l’ermita. A les 13h, missa solemne. A les 14h, dinar popular (cal fer reserva). A
continuació, joc del quinto amb premis. Lloc: pla de Capdevila (els que volen fer la caminada), si
no, directament a dalt de l’ermita de Santa Margarida. Organització: Ajuntament de Les Llosses i
Comissió de festes de Les Llosses.
LLANARS
11
A les 22h, teatre: Marit i muller, quin merder, amb Maite Carreras. Lloc: sala de festes de
Llanars. Organització: Comissió de festes i Ajuntament de Llanars.
23
A les 21h, revetlla de Sant Joan. Lloc: passeig de Mn. Lluís Suriñach. Organització: Comissió de
festes i Ajuntament de Llanars.
MOLLÓ
23
Revetlla de Sant Joan. A les 17h, a la casa de la vila, rebuda de la flama del Canigó i de
l’Associació TradiCat, portadora de la flama, per les autoritats municipals. Lectura del manifest de
Sant Joan 2011 i Cant dels Segadors. A les 21.30h, encesa de la foguera de Sant Joan.
24
A les 11h, a la piscina municipal, inauguració de la temporada d’estiu.
29
Festivitat de Sant Pere, patró del veïnat de Ginestosa. Al matí, al pedró de Sant Pere, missa i
benedicció del terme de Ginestosa. Repartiment d’ofrenes.

OGASSA
5
Festa del Miner. 30a Cassolet, 10a trobada de Colles geganteres i 8a trobada de tractors antics.
12
Cursa Minera BTT 2011. Per més informació: Albert Anglada – telèfon: 627442317.
23
Rebuda de la flama del Canigó.
PARDINES
23
Foguera de Sant Joan i xocolatada per a tothom. Organització: Comissió de Festes de
Pardines.
PLANOLES
11
Festa de l’escola, al casino. A les 17h, exhibició de taekwondo. A les 18h, obra de teatre
(Escola): Un tomb per l’escola. A les 19h, berenar i joves gegants. Organització: Ajuntament de
Planoles, Escola de Planoles, AMPA CEIP Planoles i Associació de Dones.
12
Festa de la caritat, al puig amb sardanes. Organització: Ajuntament de Planoles, Escola de
Planoles, AMPA CEIP Planoles i Associació de Dones.
23
Revetlla de Sant Joan. A les 21.30h, sopar a la fresca. Foguera i disco mòbil. Organització:
Ajuntament de Planoles, Associació de Dones, Escola de Planoles i AMPA CEIP Planoles.
25
A la tarda, ENMUT 2011. 3r festival de curtmetratges muts, al Casino de Planoles.
QUERALBS
4
Trobada d’acordionistes, a la sala de la casa de Núria. Organització: Sr. Jaume Bea.
12
Festa de Sant Bernabé. A les 11h, missa, a la capella de la Mare de Déu del Remei de Serrat.
Organització: Ajuntament de Queralbs.
23
A les 22h, revetlla de Sant Joan. Lloc: darrere l’Església. Organització: Ajuntament de
Queralbs.
24
A partir de les 10h, processó, benedicció del terme a la capella de Núria i missa. Lloc:
església de Sant Jaume de Queralbs. Organització: Ajuntament de Queralbs.
Vall de Núria
11
De les 11.30h a les 13.30h, festa infantil d’estiu. Activitats: curses de sacs, pinyates, jocs,
música i taller de maquillatge. Edats: Entre 4 i 10 anys. Gratuït.
23
A partir de les 10.30h, davant del Santuari, foc, ball amb música en viu i rom cremat.
Gratuït.
RIBES DE FRESER
4 i 5 Curs de tints naturals, amb Cornelia Blümli, a can Perramon. Introducció als tints naturals
sobre fibres tèxtils, especialment sobre la llana, seguint les maneres de fer dels tintorers d’abans
de la introducció dels tints sintètics. Fer una gamma de colors sobre mostres de llana
experimentant amb plantes tintòries de l’entorn. Conèixer els efectes i les possibilitats dels
moderns. Informació: Michaela Rusch 659768380.
12
A les 8h, caminada popular. Sortida de la plaça del Mercat.
13
Festivitat de Sant Antoni. Matí, missa a l’esplanada de l’ermita. Al migdia, arrossada popular i
tarda, sardanes.
18
Sortida dels gegants a Cornellà del Llobregat.
19
“En camino”, intervencions artístiques en el paisatge. Lloc: can Perramon, de Ribes de
Freser. Es proposa una trobada d’intercanvis artístics en l’entorn natural. Dies abans de Sant
Joan, diferents artistes contemporanis estan convidats a can Perramon per realitzar intervencions
artístiques al voltant de la casa que està ubicada a l’antic camí de carros que va a Ribes de
Freser.
23
A les 20h, arribada de la flama del Canigó, a la plaça de l’Ajuntament.
24
A les 17h, i el dia 25 a les 12h, es realitzarà un petit recorregut amb els artistes per veure, in
situ, el desenvolupament del projecte “En camino”, les diverses disciplines tan diferents com
l’escultura, la fotografia, l’art efímer, el land-art, etc. Lloc: sortida al portaló de can Perramon.
Per a més informació, contacteu amb Michaela Rusch 659768380. micharusch@telefonica.net
25
Fira del disc de vinil, a la plaça del Mercat.
Exposicions i altres activitats
• Diumenge 12, de les 11h a les 13h, el castell dels nans de Ribes de Freser. Tot passejant per la
vila de Ribes de Freser, descobrirem els seus orígens, entre ells el del castell de Sant Pere i la seva
relació amb uns nans que el van habitar. Preu: 7€; de 8 a 12 anys, 2€. Visita guiada gratuïta amb
els tiquets de la campanya El Ripollès convida!. Lloc: Oficina de Turisme de Ribes de Freser.
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org

RIPOLL
3
A les 17.30h, a la plaça de la Lira, animació infantil i entrega dels premis de la lliga de
marxes infantils de les escoles per muntanya: Joan Maragall, Tomàs Raguer, Salesians i
Vedrunes. Organització: Les quatre AMPA de les Escoles de Ripoll.
3
A les 18h, xerrada: “Què han de menjar els celíacs”, a càrrec de Rosa Torralba. Lloc: Biblioteca
Lambert Mata de Ripoll. Organització: Aula d’Hostaleria el Ripollès.
4
Circalira 2011. A partir de les 10.30h, tallers de circ per a tothom. Jocs, cable de funambulisme,
malabars, diàbolo, xanques, equilibris, taller de globoflexologia, etc. A les 12.15h i a les 17h, a
l’esplai d’art Marià Font (al soterrani de la plaça de la Lira), Afina Serafina, espectacle de clown
musical a càrrec del Cirquet Confetti (totes les activitats són gratuïtes). A les 18h, cercavila de
cloenda pel centre de la Vila. Lloc: plaça de la Lira. Organització: Associació de les Arts del Circ
del Ripollès.
4
A les 22h, teatre: El karma de Romeo i Julieta. Lloc: Teatre Comtal. Organització: Ajuntament de
Ripoll.
5
Concert commemoratiu dels 40 anys de la coral infantil Els Follets de Ripoll,
acompanyats de les corals infantils Bon Cant d’Agramunt, Brins de Camprodon, Escolania de
Castellterçol, el cor d’antics Follets i la Capella Santa Maria. Lloc: Monestir de Ripoll. Organització:
Coral infantil Els Follets.
5
A partir de les 9h, torneig pastoret de hoquei. Lloc: pavelló municipal. Organització: HC Ripoll.
5
A les 7.30h, 21a travessa del Ripollès. Sortida a les 7.30h a la Ruta del Ferro. Circuit circular
des de Ripoll – Vidabona –Colònia Jordana – La serra del boix i Ripoll. Organització: Club
excursionista de Ripoll.
9
A les 18h, l’hora del conte a càrrec de Carme Brugarola, La Bimba fa esport. Lloc: Sala Josep
Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata.
10
A les 18h, parlem de cinema. Comentari colloqui de la pellícula Fresas Salvajes, a càrrec de
Sofia Castillo i Ramon Musach. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata.
Organització: Biblioteca Lambert Mata.
11
Festa del barri de l’Estació. Lloc: barri de l’Estació. Organització: AV Barri de l’Estació.
11
A les 12h, club de lectura en anglès. Comentari colloqui del llibre: Wuthering Heights, d’Emily
Brontë i a càrrec d’Eva Llach. Lloc: sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata.
Organització: EOI Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.
12
A les 11.30h, festa del barri Ripoll-60. Sardanes amb la Cobla Lluïsos. Lloc: plaça de la
Sardana. Organització: Agrupació sardanista i AV.
12
A les 17h, 6a. festa del soci. Ballada doble amb les cobles Lluïsos i la Flama de Farners. Lloc
plaça de la Lira. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
12
Sortida familiar guiada. Lloc per concretar. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
12
A partir de les 9h, trial del Gall clàssic. Lloc: font del Tòtil. Organització: Motor Club Ripoll.
17
A les 18h, xerrada a càrrec de M. Àngels Casas (medicina general – nutrició), “Les allèrgies en
els aliments. Lloc: Biblioteca Lambert Mata Ripoll. Organització: Aula d’Hostaleria del Ripollès.
18
Trobada anual de les penyes blaugranes d’Osona i el Ripollès. A les 11h, desfilada de
penyes amb els seus estendards per la vila, fins al Monestir on es farà una ofrena floral a la
tomba del comte Guifré i posteriorment, visita guiada a la vila. A les 18h, al camp municipal
d’esports, partit de futbol entre les penyes d’Osona i el Ripollès. A les 21h, sopar de socis i
simpatitzants al poliesportiu, commemoratiu de la refundació de la Penya Blaugrana de Ripoll. A
les 24h, a la plaça de la Lira, concert amb el grup Virus. Organització: Penya Blaugrana de Ripoll.
18
A les 16h, cloenda de l’escola municipal de gimnàstica artística. Lloc: pavelló l’Avellaneda.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
18 i 19 Romeria de l’Associació cultural Andalusa, a la font del Tòtil. Organització. AC Andalusa.
19
Senderisme: Camprodon – Sant Antoni – Oix (Ripollès – Garrotxa). Organització: Club
excursionista Ripoll.
23
A les 19h, rebuda de la flama del Canigó. Lloc: Monestir de Santa Maria. Organització: Ripoll,
esport i salut, Ajuntament de Ripoll i altres entitats ripolleses.
Exposicions i altres activitats
• Fins al 5 de juny, 40a exposició Filatèlica i Numismàtica de Ripoll, dedicada al 75è aniversari de
l’Escola Joan Maragall. Lloc: sala Abat Senjust. Organització: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.
• Del 10 al 24 de juny, exposició artística de Daniela Peñalva. Inauguració amb perfomance i
ambientació musical, el dia 10 a les 19.30h. Lloc: sala Abat Senjust.
• Dissabte 25, de les 17h a les 19h, 5 segles forjant Ripoll. Acompanyats per 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 tiquets de la campanya El
Ripollès Convida!. Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Organització:
CEA Alt Ter i Ajuntament de Ripoll.

Ripoll...
•
•
•
•

De l’1 al 30 de juny, exposició de pintura d’Eloi Ochogovias. En horari de la biblioteca. Lloc: sala
Josep Maria Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: biblioteca Lambert Mata.
Del 27 de juny a l’1 de juliol, Tastatallers: Activitat de lleure per a nens i nenes nascuts entre els
anys 1999 i 2006. Informació i inscripció, a partir del 30 de maig, a les oficines de la piscina
municipal de Ripoll. Organització: Ajuntament de Ripoll.
Del 27 de juny al 26 d’agost, Estiu actiu 2011. Esplai d’estiu – casal pre-esportiu i casal esportiu.
Informació i inscripcions a les oficines de la piscina municipal de Ripoll, a partir del dia 30 de maig.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
Del 30 al 13 de juliol, cursos intensius d’estiu d’anglès i francès (3 hores diàries). Matrícula i
informació EOI Ripoll. Telèfon: 972 71 43 34. http://xtec.cat/eoiripoll Lloc: EOI Ripoll. Organització:
EOI Ripoll.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
3
A les 17h, concert per la Coral del casal de gent gran de Blanes. Lloc: Palau de l’Abadia.
Organització: Associació del Casal.
4
Festa de germanor. A les 11h, ofici, al Monestir de Sant Joan de les Abadesses. A les 17h,
concert amb la Coral del Casal i el grup d’havaneres Les Veus del Ter, a l’auditori Jaume Nunó, el
Palmàs. Organització: Associació del Casal.
5
Festa de la germanor. A les 14h, dinar al restaurant La Teuleria – servei d’autobús-. A les 16h,
ball a càrrec de Margarita Tornet. Lloc: Casal de Jubilats i Pensionistes. Organització: Associació
del Casal.
5
A les 18h, III trobada de Country. Lloc: pavelló municipal d’esports. Organització: Abadesses
Country.
5
Sortida alta muntanya – via ferrada: Les Baumes Corcades. Hora i sortida per concretar amb
programes de carrer. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.
11
Sortida mitja muntanya –observació astronòmica. Hora i sortida per concretar amb programes
de carrer. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.
11
Iniciació a la muntanya –sortida d’orientació. Hora i sortida per concretar amb programes de
carrer. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.
11
De les 10 a les 14h, intercanvi de plaques de cava. Lloc: plaça Clavé. Organització: Amics del
Cava de Sant Joan. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan.
11
A les 19h, inauguració de l’exposició de Josep Niebla: “Àfrica amb la memòria” i “Obra dura”
Lloc: Palau de l’Abadia. Organització: Regidoria de cultura.
12
Aplec de Sant Antoni. A les 12.30h, missa. A les 11.30h i a les 16.30h, sardanes a càrrec de la
Cobla Foment del Montgrí. A les 14h, dinar popular. Lloc: ermita de Sant Antoni. Organització:
Pabordes de Sant Joan.
12
A les 17h, ball a càrrec de Josep d’Avinyò. Lloc: casal social Jaume Nunó, el Palmàs. Organització:
Associació del Casal.
19
A les 17h, ball a càrrec de David Casals. Lloc: casal social Jaume Nunó, el Palmàs. Organització:
Associació del Casal.
19
A les 18.30h, sardanes a càrrec de la Principal de Banyoles, al passeig del comte Guifré.
Organització: Agrupació Sardanista. Collabora: Ajuntament de Sant Joan.
23
A les 16h a Coll d’Ares, recepció de la flama del Canigó. Escenificació poema Canigó de Mossèn
Cinto Verdaguer, a càrrec del SAT teatre Centre. A les 18.45h, al claustre del Monestir, rebuda de
la flama del Canigó. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan i collaboració: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
23
A les 21h, revetlla de Sant Joan, nit de les bruixes. Sopar popular (venda de tiquets a l’Oficina
de Turisme). Més tard, ball a càrrec del Mavi grup i Pachucos Versions. Tothom pot venir
disfressat de bruixa o bruixot. Lloc: plaça Major. Organització: Comissió de festes.
24
A les 17h, sessió de bingo, al casal social Jaume Nunó, el Palmàs. Organització: Associació del
Casal.
24
A les 18.30h, sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, al passeig comte Guifré.
Organització: Agrupació Sardanista. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan.
26
A les 17h, ball a càrrec de Joan Altarriba, al casal social Jaume Nunó, el Palmàs. Organització:
Associació del Casal.
26
Sortida de mitja muntanya al massís de Montserrat. Hora i sortida, per concretar amb programes
de carrer. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.

Sant Joan de les Abadesses...
Exposicions:
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De 10h a 14h, i de 16h a 19h
– diumenge de 10h a 14h, al Palau de l’Abadia. Organitza: Ajuntament de Sant Joan i Terra de
Comtes i Abats.
• Fins al 31 de juliol, exposició de Josep Niebla; “Àfrica amb la memòria” i “Obra dura”. Lloc: Palau
de l’Abadia. Hora: de les 10h a les 14h i de les 16h a les 19h – diumenge de 10h a 14h.
Organització: Regidoria de cultura.
• De 11 al 30 de juny, exposició de pintura de l’Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses.
Lloc: Palau de l’Abadia. Horari: de les 10h a les 14h i de les 16h a les 19h – diumenge de les 10h a
les 14h. Organització: Regidoria de Cultura. .
Visites guiades:
• Dissabtes 4, 11, 18 i 25 de juny, visita al monestir de Sant Joan, a les 11h del matí. Es pot
complementar a les 12h, amb la visita al Centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau. Lloc: punt
de sortida l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: Monestir: adult 5€, nens de 8 a 13 anys:
1,50€ i menors de 8 anys gratuït. Monestir i C.I. del Comte Arnau: adults 8€, nens de 8 a 13 anys:
3€ i menors de 8 anys: gratuït (inclou l’entrada al Monestir i al centre d’Interpretació del Mite del
Comte Arnau). Organització: Regidoria de Turisme. Hi collabora: de turisme rural: El Janpere, El
Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga,
pensió Janpere, Alberg de la Ruta del Ferro, restaurant la Teuleria, restaurant Ruta del Ferro i
restaurant Mas les Feixes.
• De dilluns a dissabte, de 10 a 14h, visita lliure a l’Ecomuseu el Molí Petit, visita lliure a l’espai
museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de
les Abadesses. Preu: 2€; de 8 a 12 anys, 1€. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. www.altter.org.
• Cada dissabte, de 18h a 19h, visita guiada a l’Ecomuseu el Molí Petit. 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. Visita guiada gratuïta amb els
tiquets de la campanya El Ripollès Convida! Aquesta activitat es pot combinar amb la visita al
monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 17h. Preu de les dues visites combinades: 7€; de 8 a
12 anys, 2€. Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter –
972 72 13 17 – www.alt-ter.org.
• Cada dissabte, de 17h a 18h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Visita
guiada al monestir de Sant Joan, amb el seu claustre gòtic, una església romànica singular i el
conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Preu: 5€; de 8 a 12 anys 2€. Visita guiada gratuïta amb els
tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, només 2€ d’entrada per persona. Aquesta activitat es
pot combinar amb la visita a l’Ecomuseu el Molí Petit de les 18h. Preu de les dues visites
combinades: 7€; de 8 a 12 anys 2€. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del Monestir
de Sant Joan de les Abadesses. Organitza: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.
• 12 i 25 de juny, visita guiada – de l’Abadessa al Comte Arnau “De la història a la llegenda”.
El dia 12 a les 11h i el dia 25 a les 17.30h. Lloc: punt de sortida Oficina de Turisme – Palau de
l’Abadia. Preu: adults, 8€; nens, de 8 a 13 anys, 3€; - menors de 8 anys, gratuït. (inclou l’entrada al
Monestir i centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau). Organització: Organització: Regidoria de
Turisme. Hi collaboren les empreses de: turisme rural: El Janpere, El Reixac, la Batllia, el
Serradal&Guanter, el Muig, can Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, la pensió Janpere,
l’Alberg de la Ruta del Ferro, el restaurant la Teuleria, el restaurant Ruta del Ferro, el restaurant Mas
les Feixes i CEA Alt Ter.
SANT PAU DE SEGÚRIES
23
A les 18h, arribada de la flama del Canigó, a la plaça de la Generalitat.
SETCASES
23
Foguera de Sant Joan. Lloc: Closa d’en Xola.
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
4
De les 10h a les 14h i de les 16h a les 20h, curs d’autoajuda de Jin-Shin-Jyutsu. Impartit per
Pedro Moreno. Preu: 95€, inclou manuals i menjar. Organització: Thais Loverdos.
http://thaisloverdos.over-blog.es

Vallfogona del Ripollès...
5

10
11
23

23
24
25

A partir de les 9.30h, XVII tallada de troncs. Concurs de xerrac mecànic, xerrac a mà, destral i
exhibició – concurs de figures amb xerrac mecànic. Exhibició i taller pràctic dels Arquers de Sant
Jaume de Llierca. Exposició d’escultures de talla de fusta. Cal inscriure’s i reservar tronc a
l’Ajuntament abans del dia 4 de juny. És obligatori per a tots els concursants portar casc i
pantalons de protecció. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Comissió de Festes.
Excursió als llacs de la Cerdanya. Sortida a les 8.30h. Cal inscripció prèvia (truqueu a
Susanna Nicoletti – 699 44 32 10). Organització: Associació de Gent Gran de Vallfogona.
A les 10h a les 14h, a l’Om, seminari de cuina medicinal. Impartit per Thais Loverdos. Preu:
30€. Organització: Thais Loverdos. http://thaisloverdos.over-blog.es
Cal a les 18.30h, rebuda de la flama del Canigó. Entrada pel carrer Prat de l’Om, cap al
Cobert, carrer Milany i fins a la plaça de la Vila, on es llegirà el manifest. Organització:
Ajuntament de Vallfogona.
A les 22h, revetlla de Sant Joan. Sopar de revetlla i ball amb DJ’s locals, al Local Polivalent.
Organització: Geganters, grallers i timbalers d’en Plafalgars.
A les 11h, inici temporada de bany a les piscines. Organització: Ajuntament de Vallfogona.
Al matí, VI torneig d’exhibició de tennis Joan Mir i Josep Labró (infantil i juvenil).
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Club Tennis Torelló.

Exposicions i altres activitats
• Des del dia 23 fins al dia 25 de juny, a la sala de plens de l’Ajuntament, fi de curs del taller de
ceràmica russa i exposició dels treballs. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès.
Collaboració de l’Institut Català de les Dones i Dipsalut.
• Dimecres a convenir, servei de callista. Hores convingudes. Les interessades han de trucar a
Susanna Nicoletti. Tel 699 443 210. Lloc: Local Polivalent. Organització: Ajuntament de Vallfogona
de Ripollès.
• Cada dimecres fins al dia 22 de juny, taller de ceràmica russa. Horari: de les 15h a les 17h, a la
Rectoria, a càrrec de Chus Presa. Organització: Ajuntament de Vallfogona del Ripollès. Collaboració:
Institut Català de les Dones i Dipsalut.
• Cada dilluns, taller de memòria. Horari: de les 16h a les 17.30h, a càrrec de FADES, al Centre Cívic
i Social. Organització: Consorci de Benestar Social del Ripollès i Ajuntament de Vallfogona del
Ripollès.
VILALLONGA DE TER
11
Festa Major d’Abella. A les 17h, a la plaça d’Abella, audició de sardanes amb la Cobla Principal
de Banyoles. A les 23h, ball amb el Trio Sharazan.
23
Revetlla de Sant Joan. A les 22h, a la zona esportiva municipal, foguera i focs artificials. Hi
haurà coca i vi dolç per a tothom.
Exposicions i altres activitats
•

Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala d'informàtica (Punt
Tic), cinema, biblioteca, lectura i contes.

Per a més informació podeu trucar a l'Ajuntament de Vilallonga de Ter, de dilluns a divendres, de 9 a 14
h. Tel. 972 74 11 06.

