AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS
Novembre de 2011
CAMPDEVÀNOL
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Castanyada, octubre de 2011. Bicicletada, a les 15.30h, sortida a la Plaça Melcior Vaquer (hi
hauran dos recorreguts), final a la plaça dels donants de sang, darrera casino. Hi haurà coca i
xocolata pels participants. Pellícula: La Mansión encantada, a les 19h, a la sala casino. Es
vendran crispetes i refresc. Sopar de castanyada, amb carn a la brasa i pa amb tomàquet. A les
21h. Preu: 5€. Venda de tiquets al centre cívic. Concurs de karaoke. A les 23h. Inscripcions per
parelles. Preu anticrisis: 2€. A la Sala Casino. Venda de castanyes durant tot el dia.
Ball de tarda a càrrec de Josep Bardulet, a la Sala Diagonal.
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ORIENTACIÓ ESPORTIVA. Inici de les sortides de la cursa
de mitja distància. A les 10h, Àrea de lleure de la Font del Querol. Jocs pels més menuts. A
les 17h, Plaça Anselm Clavé a càrrec del Cau dels Vàndals. Gratuït. Xerrada colloqui amb
Mònica Aguilera. Referent mundial en curses de resistència. A les 19h, al Centre Cívic La
Confiança.
Ball de Nit a càrrec de Nova Gamma, a la Sala Diagonal.
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ORIENTACIÓ ESPORTIVA. Inici de les sortides de la cursa
de llarga distància. A les 9.30h, Àrea de lleure de la Font del Querol. Organització: Aligots.
Ball de tarda a càrrec de Trio de Bages, a la Sala Diagonal.
DIADES DE GERMANOR i ESMORZAR A CORONES. Organització: GEC
Audiovisual i xerrada de “L'Ascensió a L'Elbrus 5,642 m) Pic més alt del continent
Europeu. A les 19h, a la Sala Auditori del Centre Cívic. Tot seguit, lliurament del premis de
les marxes de regularitat. Piscolabis.
Ball de nit a càrrec de Josep M. , a la Sala Diagonal.
DIADES DE GERMANOR i ESMORZAR A CORONES. A les 8h, concentració davant el local
social. Sortida matinal i esmorzar a Corones (Es prega inscripció prèvia). Organització: GEC
Ball de tarda a càrrec de BABBEL, a la Sala Diagonal.
Sessió Informativa sobre la donació de còrnies a càrrec del Dr. Xavier Albuixech,
coordinador del Banc d'Ulls. A les 19h, Tot seguit presentació del primer segell dedicat a la
Marató i d'un punt de llibre a càrrec de la illustradora Pilarín Bayès.
Ball de tarda a càrrec de SHAKATA, a la Sala Diagonal,.
CONTRA EL MALTRACTAMETS DE GÈNERE. A les 20.30h, Acte a la Sala Auditori del Centre
Cívic, en record de les que han mort, i en solidaritat a les que pateixen maltractament. Venda de
llumenetes i sorteig de la vànova solidària confeccionada en patchwork per totes les sòcies. La
recaptació de la mateixa anirà destinada íntegrament a la Casa d'Acollida del Gironès. En aquests
actes serà present una representant de la casa d'Acollida. Organització: Associació de Dones El
Roser.
Festa fi de temporada, a la Sala Diagonal. Organització: Unió Ciclistes de Campdevànol
Ball de tarda a càrrec de PA D’ÀNGEL, a la Sala Diagonal.
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Exposicions i altres activitats
•

Pinacoteca Coll i Bardolet. Horari: Divendres, de les 17h a les 20h. Dissabtes, de les 11h a les
14h i de les 17h a les 20h. Diumenges i festius, de les 11h a les 14h.

CAMPELLES
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Castanyada, octubre de 2011. Exposició de moniatos disfressats, al matí, a la sala de
l’ajuntament. Atenció veïns, rebreu una visita, dels petits monstres de Campelles. A la
tarda, seguidament Coreografia uh, oh, no tinc por, i per finalitzar Pellícula de por,
“Monster House”, per a tots els públics, a la sala de l’ajuntament.
Festa de Sant Martí 2011. A les 20h, repic de campanes. A les 21h, pregó de la festa a
càrrec de Manel Palau. Seguidament, coca i cava per a tothom.
Festa de Sant Martí 2011. A les 12h, gimcana per a grans i petits. A les 16h, XXII
campionat de botifarra. A les 17h, torneig de tenis taula, a la plaça de l’Ajuntament. A les
22h, sopar de germanor, a la sala de l’Ajuntament. A les 24h, ball de festa, a càrrec del Duet
Stylette.
Festa de Sant Martí 2011. A les 11h, ofici solemne i seguidament, homenatge a la gent
gran del poble. A les 17h, rondalles a càrrec de Va de Contes. Organització: Ajuntament de
Campelles.

CAMPRODON
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Festa Major de Beget. A les 12h, missa a l’església del Remei. A les 23h, al local de la rectoria,
ball amb Amadeu i Cia.
Festa Major de Beget. A les 11.30h, cercavila pels carrers del poble. A les 12h, ofici solemne
i seguidament, a la sortida, tres sardanes, a càrrec de la cobla la Principal d’Olot.
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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 a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de les 8h a les 15h.
Biblioteca municipal al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 a 20.30h.
Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 a 20h.
Dissabte, de 15h a les 19h.
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.
Museu Isaac Albéniz. A partir del 15 de setembre, els horaris són els següents: dissabtes de
les 11h a les 14h i de les 16h a les 19h. Diumenges, de les 11h a les 14h.

GOMBRÈN
1

Castanyada. Missa, a les 10h, a l’església de Sant Pere. Castanyada popular, a les 18h, a la
Plaça del Roser.

Exposicions i altres activitats
•

Diumenge 27 de novembre de 2011, d’11 a 13.30h, visita al Museu del Comte Arnau. Al
Museu hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. 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€ l’entrada, 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

MOLLÓ
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Festa Major 2011. A les 22h, a la sala de plens de la casa de la vila, pregó de Festa Major a
càrrec d’Alícia Guillaumes i Gerard Pairó, pubilla i hereu de Molló, acompanyat d’una copa
de cava i un tall de coca.
Festa Major 2011. A les 9.30h, a la plaça Major, caminada per la marató. Cal portar
esmorzar i aigua. De les 11h a les 14h, a la plaça Migjorn, inflables per a la mainada. A les
16h, a la sala del ball, campionat local de ping- pong. De les 16h a les 19h, a la sala de ball,
inflables per a la mainada. A les 17h, a la plaça Migjorn, castanyada popular. A les 18.30h,
a la sala de plens de la casa de la vila, xerrada sobre meteorologia. A les 20h, a l’església de
Santa Cecília, missa anticipada. A les 23h, a la sala de ball, ball de nit amb el quartet Què
Tal. A les 00.30h, a la sala de ball, guanyador del concurs de fotografia: Molló, el seu
entorn i la seva gent.
Festa Major 2011. A les 11h, repicament de campanes. A les 11.30h, a l’església de santa
Cecília, missa solemne amb cant dels goigs de santa Cecília. A les 12.30h, a la plaça Major,
sardanes amb la cobla Empordanesa. A les 18h, a la sala de ball, concert de festa major
amb l’orquestra Gerunda, i a les 22h, ball. A les 24h, elecció de la pubilla i l’hereu de
Molló 2011/2012.
Festa Major 2011. A les 11h, a la plaça Major, esmorzar popular amb productes de la
matança del porc. A les 12h, a la plaça Major, sortejos, rifes i subhastes. A les 17.30h, a la
sala de ball, cinema infantil.

OGASSA
12

Sant Martí de Surroca, a Can Cristo, gran sopar amb ambientació i música en viu amb
l’Amadeu. Els sopars es faran per encàrrec, fins al dia 10 de novembre de 2011. Preu: 20€ Truqueu a l’Albert, telèfon: 627 442 317.

PLANOLES
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Castanyada, octubre de 2011. A les 17.30h, al casino, taller de carbasses, taller de
maquillatge, mòmies, habitació de pànic, berenar i cinema infantil. Preu, 2€ (carbassa +
berenar). Important: els infants interessats s’haurien de inscriure als fulls penjats a la porta del
Casino, per poder fer una previsió de carbasses. Porteu culleres i ganivets. Organització:
Ajuntament de Planoles. Collaboració: AMPA de Planoles. A les 23h, Festa dels anys 80 , i
presentació nou grup de teatre Xicoia de Planoles, al casino. Preu: 5€. Es premiarà a la
millor disfressa.

RIPOLL
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Octubre de 2011. Taller de sardanes curtes a càrrec de David Ripoll. De 16 a 18h, al Casal
cívic de Ripoll. Organització: Les 4 vares – Randellaires.
Audicions musicals per a adults, comentari i colloqui de la novena simfonia de Mahler a
càrrec de Josep Jofre, a les 20h, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert
Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
Nascuts per llegir "Hora del conte per a nens i nenes de 0 a 3 anys" a càrrec de Dolors
Arqué, a les 11.30h, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització:
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
CINC - Cinema infantil en català: Doraemon i els pirates dels mars del sud. A les 18.15h,
al Teatre Comtal. Organització: Circuït Urgellenc.
Taula rodona "Enigmes, mites i realitats - Tresors de l'urna -reliquiari de Sant Eudald".
A les 19.30h, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Centre
d'Estudis Comarcals del Ripollès.
Sortida familiar guiada. Organització: Club Excursionista Ripoll.
Teatre infantil: Maduixes. A les 12h, al Teatre Comtal. Organització: Ajuntament de Ripoll.
Hora del conte a càrrec de Va de contes. A les 18h, a la Sala Josep Maria Anglada de la
Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
CINC - Cinema infantil en català: Els barrufets. A les 18.15h al Teatre Comtal. Organització:
Circuït Urgellenc.
Tardes de ball a Ripoll amb Arritmics. A les 17.30h a la Sala Eudald Graells. Organització:
Ajuntament de Ripoll.
XXXIII Cursa Internacional d'atletisme de fons.
Parlem d'art "Land Art" a càrrec d'Armand Escandell. A les 20h, a la Sala Josep Maria
Anglada de la Biblioteca Lambert Mata.
Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de
Ripoll.
Teatre No som res - Xuiriguera i Faixedas. A les 22h, al Teatre Comtal. Organització:
Ajuntament de Ripoll
Concert Santa Cecília a càrrec de la Coral La flor de maig. A les 19h, a la Sala Eudald
Graells. Organització: Coral flor de maig.
Hora del conte a càrrec de Carme Brugarola. A les 18h, a la Sala Josep Maria Anglada de la
Biblioteca Lambert Mata. Organització:Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
Sessió de cine club. A les 22h, al Teatre Comtal. Organització:Cine club Aric.
25è ANIVERSARI DEL ROTARY CLUB DEL RIPOLLÈS. A les 16 h, a la rotonda del
carrer Honorat Vilamanyà de Ripoll, inauguració del MONUMENT ROTARY, en commemoració
del 25è Aniversari. A les 18h, a l’espai d’art Marià Font (pl. la Lira), conferència - demostració
de la Campanya de desfibrilladors i formació de voluntaris, que porta a terme
l’associació EL RIPOLLÈS.COR , la conferència anirà a càrrec del Doctor RAMON
BRUGADA,
Cardiòleg, Degà de la Facultat de Medicina Girona, Membre numerari Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. A les 21h, Sopar solidari al restaurant La Teuleria de
Sant Joan de les Abadesses: LA NIT DEL COR, per recollir fons a benefici de l’associació
El RIPOLLÈS.COR, per la collaboració en la campanya per a la compra de desfibrilladors per el
pobles de la comarca, i collaborar en la campanya de formació de voluntaris que porta a terme
aquesta associació. Amb l’assistència d´Ajuntaments de la comarca, Consell Comarcal del
Ripollès, Fundació Eduard Soler, Empreses de la comarca i persones relacionades o interessades
en el tema. Organització: Rotary Club del Ripollès.
Club de lectura comentari colloqui del llibre "La conxorxa dels ximples" de John
Kennedy Toole, moderadors Ramon Alabau i Quim Viñas. A les 12h, a la Sala Josep Maria
Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de
Ripoll.
Taller de balls plans o cerdans i ballets de muntanya a càrrec de Pep Lizandra. De 16 a
18h, al Casal cívic de Ripoll. Organització: Les 4 vares – Randellaires.

...Ripoll
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Senderisme: el Camí de Sant Jaume a Catalunya : El Port de la Selva-Monestir de Sant
Pere de Rodes-Vilabertran (Alt Empordà). Organització:Club Excursionista Ripoll.
Tardes de ball a Ripoll amb Maracaibo. A les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització:
Ajuntament de Ripoll.

Exposicions:
• A partir del 4 de novembre i durant tot el mes, RECICLART, exposició de pintura de Conxita
Giol, tècniques mixtes. En horari de bibioteca, A la Sala Josep Maria Anglada de la biblioteca
Lambert Mata.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A les 17h, al casal social Jaume Nunó – el Palmàs, sessió de bingo. Organització: Associació de
Jubilats i Pensionistes.
Alma amb contes de la Castanyera, a càrrec d’Alma i la Mar de contes. A les 18h, a la
biblioteca Josep Picola. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 17h, al casal social Jaume Nunó – el Palmàs, ball, a càrrec de David Casal. Organització:
Associació de Jubilats i Pensionistes.
A les 8h, mitja muntanya – sortida al cap de Creus. Lloc de sortida: cafeteria la Rodona.
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.
A les 17h, al casal social Jaume Nunó – el Palmàs, ball, a càrrec de Marta. Organització:
Associació de Jubilats i Pensionistes.
Bibliòfulus a càrrec de Ruskus Patruskus. A les 17.30h, a la biblioteca Josep Picola.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 17h, al casal social Jaume Nunó – el Palmàs, ball, a càrrec de Josep Mª d’Avinyó.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
A les 18h, diada de germanor. A les 19h, projecció del documental, 92 dies al Pirineu (Filmut,
2011), amb la presencia dels seus protagonistes Lluc Valldosera, Isaac ferrés i Jordi Vilà,
al auditori Jaume Nunó-El Palmàs. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.
A les 17h, al casal social Jaume Nunó – el Palmàs, ball, a càrrec de Margarita Torner.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.

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. Organització: Ajuntament de Sant Joan i Terra de
Comtes i Abats.
• Fins el 18 de novembre, III concurs de fotografia de treballadors de l’empresa Fibran S.A.
Lloc: vestíbul de l’Ajuntament. Horari: de 8h a 13h i de 16.30h a 19h. Organització: Fibran SA i
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Visites guiades:
• Els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre, a les 11h, visita al monestir de Sant Joan de les
Abadesses. Es pot complementar, a les 12h, amb la visita al Centre d’Interpretació del Mite del
Comte Arnau. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Preu: Monestir: adults,
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 collaboren els
establiments de turisme rural: El Janpere, El Reixac, la Batllia, el Serradal&Guanter, el Muig, can
Sargantana, casa “Les oficines”, la Peçallarga, 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€. Organització: 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.
...Sant Joan de les Abadesses
•

Cada dissabte, de 17h a 18h, visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses. Visita
guiada al monestir, 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.

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
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Sortida al resguard dels vents, un matí fent salut, amb sessió d’Aigua gym. Sortida de
l’Ajuntament a les 9.30h. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Collaboració: Institut Català
de les Dones. Les interessades truqueu a Susanna Nicoletti, regidora de Benestar Social. Telèfon:
699443210.
A les 18.30h, xerrada: Regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits, dins de la Marató de TV3
de 2011. Lloc: local cultural de la gent gran de Vallfogona. Organització: Associació de la Gent
Gran de Vallfogona.
IX duatló de muntanya de Vallfogona de Ripollès (puntua per al Circuït Català de Duatló de
Muntanya i Lliga de Clubs 2012). Horari: De les 8.30h fins a les 9.30h, lliurament de pitrals. A les
10h, inici de la prova. A les 13h, lliurament de premis i botifarrada final, gratuïta, per a tots els
participants. Lloc: pista poliesportiva. Organització: Comissió de festes de Vallfogona de Ripollès.
A partir de les 9h, servei d’estètica i callista (hores convingudes). Les persones interessades
truqueu a la Mariví, telèfon: 687729636. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
A les 17.30h, al local cultural, xerrada sobre el dolor, a càrrec de Carme Riera. Organització:
Collegi de Farmacèutics de Girona. Collaboració: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.

Exposicions i altres activitats
•
•
•

De l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2011, exposició de quadres al forn de Vallfogona.
Organització: El Forn de Vallfogona de Ripollès.
Gimnàs d’estirament i relaxació: dimarts i divendres, a les 16h, al local polivalent.
Taller de confecció de vestits. Data i hora a concretar. Les interessades truqueu a Susanna
Nicoletti, regidora de Benestar Social. Telèfon: 699443210. Organització: Ajuntament de Vallfogona,
Associació de gent gran i les dones de Vallfogona de Ripollès.

VILALLONGA DE TER
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Festa Major 2011. A les 21.30h, VII sopar del jovent. Per apuntar-vos-hi al restaurant Can
Parlet. A les 24h, petards i gran tro de començament de festa major. Tot seguit, a la sala la
Cooperativa, discomòbil.
Festa Major 2011. A les 11h, cercavila popular i penjada del burro. Us hi esperem a tots
amb barretina!) A les 12h, partit de futbol: veterans de Vilallonga de Ter amb el Sant Esteve
d’en Bas. A les 12.30h, pregó, a la plaça de les Escoles, a càrrec de la pubilla i l’hereu de
Vilallonga de Ter 2010 – 2011. Hi haurà suc de lletissó per a tothom! A les 13h, sardanes, a la
plaça de les Escoles, amb la cobla Rosaleda. A les 16h, partit de futbol: FC Vilallonga de Ter
amb el Castellfollit, UD (campionat de 4a Catalana). A les 17h, IV concurs de munyir vaques.
A les 17h, tallers infantils, a la sala de la Cooperativa i seguidament, berenar. A les 17h,
sardanes, a la plaça dels Països Catalans, amb la cobla Rosaleda. A les 23.30h, gran ball de nit
amb l’elecció de la pubilla i l’hereu, amb l’orquestra Rosaleda (gratuït).
Festa Major 2011. A les 11h, ofici solemne amb la cobla la Principal de Banyoles. A les
11.45h, cercavila amb els gegants i grallers de les escoles de la ZER Vall del Ter i altres
convidats. A les 13h, sardanes, a la plaça de l’Era amb la cobla la Principal de Banyoles. A les
17h, sardanes a la plaça dels Països Catalans, amb la cobla Principal de Banyoles. A les 18h, a la
sala la Cooperativa, animació infantil, a càrrec de Josep Bardulet, amb l’espectacle El
galàpat verd. A les 23h, teatre amb l’obra: Marit i muller, quin merder, a càrrec de la
companyia Macarra (preu: 3€).

...Vilallonga de Ter
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Festa Major 2011. A les 10h, XVI campionat local de tir al plat. A les 11h, missa i
seguidament, benedicció de vehicles. A les 13h, sardanes amb la cobla Costa Brava, a la
plaça de l’Orri. A les 15h, XXV campionat local de truc (recordeu apuntar-vos-hi abans del dia
11 de novembre de 2011). A les 17h, sardanes amb la cobla Costa Brava, a la plaça de les
Escoles. A les 19h, XXV campionat local de truc (final). A les 19h, karaoke, a la sala la
Cooperativa. A les 22.30h, concert i seguidament, gran ball amb la cobla – orquestra Costa
Brava. Hi haurà pastes i cava per a tothom! (gratuït).
Festa Major 2011. A les 14h, a la sala la Cooperativa, dinar de germanor, ball i samarreta.
Preu: 15€. Tothom s’ha de portar: plat, got i coberts. Hi haurà fideuada, pollastre, pa, vi, galetes
i cafè. Venda de tiquets a l’Ajuntament, cada matí de 9h a 13h, fins al dia 7 de novembre. I tot
seguit, xerinola de fi de festa major.

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.

