AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS
Novembre de 2012
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Ball de tarda, a càrrec de Josep Bardulet, a la Sala Diagonal.
Castanyada 2012. Organització: El Cau dels Vàndals.
Ball de tarda, a càrrec de Raül i Espe, a la Sala Diagonal.
Darrer acte de celebració del Centenari Coll i Bardolet coincidint amb el dia del seu
naixement. A les 17h al carrer Freser, Inauguració de la placa en commemoració del
pintor Coll i Bardolet a la casa on va néixer. Tot seguit, parlaments de la família Coll i
autoritats i entrega del quart punt de llibre de la collecció del Centenari. Aquest acte, estarà
amenitzat amb música de violí a càrrec de Joan Bardulet i s'oferirà un petit refrigeri.
Diades de germanor. Organització: GEC- Excursionisme
Diades de germanor. Organització: GEC- Excursionisme
Missa a Sant Martí a les 12.30h. Organització: Catequesi de Parròquia de Sant Cristòfol de
Campdevànol
Ball de tarda, a càrrec de Banda Sonora, a la Sala Diagonal
Ball de tarda, a càrrec de Shakata, a la Sala Diagonal
Lliga Federada de petanca. Organització: Club Petanca Campdevànol
Torneig de “dupletes”. Organització: Club Petanca Campdevànol
Concert acústic a la sala Auditori del Centre Cívic La Confiança: Miss Carrusel + Abus
(Agustí Busom ) + Albert Palomar . Preu entrada: 10 € Organitza: Blue Produccions musicals
A la sala Auditori del centre cívic: Actes en motiu del Dia Mundial en contra dels
Maltractaments de gènere. Organització: L’Associació de dones “El Roser”.
Ball de tarda, a càrrec de New York ,a la Sala Diagonal
Xerrada de salut “ Medicaments-Aliments: Com podem evitar les interaccions”. A les 15h
a la sala Auditori del centre cívic. Organització: Collegi de farmacèutics de Girona. Consultar
agenda municipal.

Exposicions i altres activitats
•
•
•
•

Inici de diversos cursos: tapís, patchwork, etc. Organització: Associació de Dones El Roser.
Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol.
Lliga federada de petanca. Organització: Club Petanca Campdevànol.
Tarda Jove. Dimecres de 16 a 19h, al Centre cívic La Confiança. Organització: Servei comarcal de
Joventut i ajuntament de campdevànol
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9
10

11
17
17
18

Festa Major de Sant Martí. Repic de campanes, A les 20h. Pregó de la festa, a les 21h,
seguidament, concert.
Festa Major de Sant Martí. Jocs, al matí, a la Plaça de l’Ajuntament. XXIII Campionat de
botifarra, A les 16 h. Sopar popular a la Sala de l’Ajuntament, A les 22 h. Seguidament , ball a
càrrec de Solistes.
Festa Major de Sant Martí. Missa solemne, al matí. Seguidament homenatge a la gent
gran. “Explica’m un conte” a càrrec de Judith Sabaté, A les 17 h.
Al Casal Sant Martí, l’aula oberta: “L’any de la fe”.
Al casal Sant Martí, taller de formació eclesial: l’any de la fe. Direcció: plaça de l’Eslglèsia,
s/n. 17534 de Campelles. Tel: 972 72 72 88 csm@sdd.org
Al casal Sant Martí, taller de formació eclesial: l’any de la fe. Direcció: plaça de l’Eslglèsia,
s/n. 17534 de Campelles. Tel: 972 72 72 88 csm@sdd.org

CAMPRODON
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Festa Major de Beget. A les 12 h, missa a l’església del Remei. A les 23 h, al local de la
Rectoria, ball a càrrec de Manelic.
Festa Major de Beget. A les 11.30 h, cercavila pels carrers del poble. A les 12 h, ofici solemne a
l’església parroquial de Sant Cristòfol i posteriorment, tres sardanes a càrrec de la cobla Manresa.
Dia internacional contra la violència de gènere. Xerrada a càrrec de l’advocat Josep Rossell.
Lectura del manifest i de la carta d’una maltractada. Tot seguit, encesa d’espelmes com a
víctimes del 2012.

... Camprodon
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
1

Missa, a les 16.30h a l’església parroquial. A continuació, pregària per tots els difunts al
cementiri, i tot seguit Castanyada popular.

Altres activitats
•

Diumenge 4 de novembre, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: el castell i el museu del Comte
Arnau. Lloc: punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita al museu del Comte Arnau, on
hi ha la mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. Durant la vista, s’explicarà
la llegenda del Comte Arnau, així com 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: 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’entrades. Organitzacióció: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org

MOLLÓ
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Missa en honor a Santa Cecília, a les 19.30 h, a l’ Església de Santa Cecília.
Quinto solidari de festa major per la marató de TV3, a la mitja part, pregó de festa
major, a càrrec de la pubilla i l’hereu, acompanyat d’una copa de cava i coca. A les 22 h, a la
sala de ball.
L’ Enfilada 2012, a les 9.30 h, a la Plaça del Conflent. Campionat local de ping-pong, a les
16 h, Plaça Migjorn. Campionat local de truc, a les 16 h, al Centre Social i cultural Migjorn.
Inflables per la mainada . De les 16 a les 19 h, a la Sala de Ball. Castanyada popular, a les
17 h, a la Plaça Migjorn. Missa anticipada, a les 19.30 h, a l’Església de Santa Cecília. Ball de
nit amb el grup Liberty , a les 23 h, a la Sala de Ball.
Repicament de campanes, a les 11h. Missa solemne amb cant dels Goigs de Santa
Cecília, a les 11.30h, a l’Església de Santa Cecília. Sardanes amb la Cobla Principal de
Berga, a les 12.30h, a la Plaça Major. Concert de Festa Major amb l’Orquestra Montecarlo,
a les 18h, a la Sala de Ball. Ball de Festa Major amb l’Orquestra Montecarlo, a les 22h, a la
Sala de Ball. Entrega de premis del II Concurs de Fotografia: Molló, el seu entorn i la
seva gent. *Elecció de la pubilla i l'hereu de Molló 2012/13, a les 0 h, a la Sala de Ball.
Esmorzar popular amb productes de la matança del porc, a les 11 h, a la Plaça Major.
Sortejos, rifes i subhasta, a les 12 h, a la Plaça Major. Cinema infantil, a les 17.30 hores, a
la Sala de Ball.

*L’exposició de fotografies es podrà visita a l’entrada de l’Ajuntament de Molló, des del dia 19
de novembre fins el 30 de novembre. Per mes informació a http://www.mollo.cat/.
OGASSA
10

Festa de Sant Martí. Per a més informació, consultar cartells de carrer.

PLANOLES
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Taller infantil i berenar, a les 17 h, al Casino,. Es prega inscripció, places limitades.
Combinada Planoles – Montgrony. A les 7 h, a la plaça del Casino, el primer grup farem la
travessa des de Planoles fins el santuari de Montgrony, passant per can Gasparó, Roca Aguda i
coma Ermada. Un cop en el bosc dels voltants del refugi de les Planelles, podem gaudir dels
colors de la tardor en els arbres. A les 10 h, a la plaça del Casino, el grup familiar sortirem més
tard per anar en cotxe fins a Montgrony, on visitarem l’interessant i llegendari Forat de Sant Ou,
molt a prop del Santuari, on ens trobarem amb l’altre grup. Finalment, dinarem plegats al
restaurant del santuari de Montgrony. Informació i inscripcions al telèfon 633 15 60 11 o a
info@aeplanoles.org. Organitzacióció: Associació Excursionista de Planoles.
Reunió cursets d’esquí, a les 12 h, a les sales cíviques,. Convoquen a tots aquells interessats
en particulars dels cursets d’esquí per a nens ( i adults) de la temporada 2013. S’informarà de
dates, horaris, preus, etc.

QUERALBS
3

Celebració de la Castanyada, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament,.

RIBES DE FRESER
2
3

Walking Ribes, a les 0.30h.
Castanyada, a les 17 h, a la plaça del Mercat. Organització: Associació Gegantera de la Vall de
Ribes.

Exposicions i altres activitats
•

•

Divendres 2 de novembre, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: El castell dels nans de Ribes.
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: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. Lloc: Oficina de Turisme de Ribes de
Freser. Organitzacióció: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.
OXINEU (Guies de muntanya, escalada i esquí). Dissabte 17, Posta de sol, des de Fontalba.
Sortida des de Ribes de Freser. Inclou tast de vi calent. Requeriments: Tenir més d’11 anys. Nivell:
senzill. Preu: 25€. Diumenge 18, Cresta dels Anyellers al Pic Rodó. Sortida des de la Vall de
Núria. Requeriments: Experiència en muntanya. Nivell: mitjà. Preu: 60€. Dissabte 24, Ascensió del
Pic de l’Infern. Sortida guiada des de Núria. Requeriments: Tenir més de 18 anys. Nivell: mig-alt.
Preu: 60€. Diumenge 25, Bateig d’escalada en via llarga. Sortida guiada a la zona de El Baell.
Requeriments: Escalar vies de IV grau. Nivell: iniciació. Preu: 60€. Per a més informació:
www.oxineu.com i info@oxineu.com Telèfon d’oficina (de les 17h a les 20h) 872 09 03 63 o bé
633534503.

RIPOLL
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Tardor jove - Cinema de terror, a les 18 h, a la Sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament
de Ripoll
2a. Fira de la Neu de Ripoll amb material nou i d'ocasió, informació d'estacions d'esquí, viatges
a la neu… A la Pl. de la Lira. Organització: Ajuntament de Ripoll
Cicle de Cinema Infantil en Català – Pirates, a les 18.15h, al Teatre Comtal. Organització:
Circuït Urgellenc
Ball amb Axis Duet, a les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament de Ripoll i
Comissió de Festes
Festival benèfic pel Centre de distribució d’aliments de Ripoll “el graner”. A partir de les
18h, mini disco i nit de Dj’s. Lloc: Sala Eudald Graells
Cicle de Cinema Infantil en Català - Madagascar 3, A les 18.15h, al Teatre Comtal.
Organització: Circuït Urgellenc
Festival benèfic pel Centre de distribució d’aliments de Ripoll “el graner”. A partir de les
10.30h , Cercavila, espectacle infantil; a la tarda inflables. Cafè d’autor; a partir de les
22h. Concert de No em fotis i a les 23 h, Concert de rock. Lloc: Sala Eudald Graells
Festival benèfic pel Centre de distribució d’aliments de Ripoll “el graner”. A les 11h.
Concert de Randellaires; a les 15’30 h, Concert de Juli Piris i a les 17 h, tarda de ball. Lloc:
Sala Eudald Graells. Organització: AV Ripoll 60

... Ripoll
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Teatre infantil - Contes al Terrat d'Anna Roca. A les 12 h, al Teatre Comtal. Organització:
Ajuntament de Ripoll
Dinar de germanor Festa de Tardor, al Club Casal dels Avis. Organització:Club Casal dels Avis
Hora del conte a càrrec de Judith Sabaté. A les 18 h, a la Sala Josep M. Anglada de la
Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll
Marató de TV3. Conferència El càncer a càrrec de Àngel Rodríguez i Martín , a les 19 h, a
la Sala Eudald Graells. Organització:Oncolliga Ripoll
Tardor jove - Nit del semàfor. A les 20 h, a la Sala Eudald Graells. Organització: Ajuntament
de Ripoll
Teatre - Clinc! de Pep Bou, a les 22h, al Teatre Comtal. Organització:Ajuntament de Ripoll
Curses infantils. Informació i inscripcions fins el dia 16 a les 12 h, a la piscina municipal de
Ripoll 972702356 o Consell Esportiu del Ripollès 972703211 i el dia 17 al matí, a l'Ajuntament 16
h. Lloc: Pg. de Sant Joan
XXXIV Campionat Internacional d'Atletisme de Fons del Ripollès (mitja marató). 1a.
Cursa popular "Ripoll Bressol de Catalunya". Inscripcions : www.atletisme.cat. Organització:
Ajuntament de Ripoll
Ball amb L'Enric, a les 17.30h, a la Sala Eudald Graells. Organització:Ajuntament de Ripoll i
Comissió de Festes
Tardor jove - Presentació del Pla Local de Joventut 2012-2015. A les 19 h, a la Sala
Eudald Graells. Organització: Ajuntament de Ripoll
Club de lectura comentari colloqui de "Solitud" de Víctor Català, a les 12 h, a la Sala
Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i
Ajuntament de Ripoll
Concert de Santa Cecília Coral la Flor de Maig, a les 17 h, a la Sala Eudald Graells.
Organització: Coral La Flor de Maig
Cicle de Cinema Infantil en Català - Ice Age 4, a les 18.15h, al Teatre Comtal.
Organització: Circuït Urgellenc
Les 4 vares. En David Ripoll, mestre de danses, ens mostrarà balls plans, cerdans,
sardanes curtes i llargues i la seva història. De 17 a 20h. A la sala gran de la 2a planta dels
annexos de la Biblioteca Lambert Mata. Preu: 10 €. Inscripcions i informació al tel. 972 704240 o
al a/e: les4vares@gmail.com.
Dia internacional contra la violència vers les dones. Jocs i activitats per la mainada, al
matí, a la Pl. La Lira. Organització: Associació de Dones Ripoll
Bingo especial - Recollida aliments pel Graner de Ripoll. Al Club Casal dels Avis.
Organització: Club Casal dels Avis
Sessió de cine club. A les 22 h, al Teatre Comtal. Organització: Cine club ARIC

Exposicions i altres activitats
•
•
•
•
•

Exposició de pessebres del Club Excursionista Ripoll, durant tot el mes a la Sala Josep M.
Anglada de la Biblioteca Lambert Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de
Ripoll.
Exposició ”Llum i color: Els vitralls de Fita (1956-2011)”. Fins el 4 de novembre, al Museu
Etnogràfic de Ripoll.
Escola d’idiomes. Anglès i Francès. Pre–inscripcions, per Internet fins al 4 de setembre.
www.xtec.cat/centres/b7008833/ A partir del dia 4 de setembre, a l’escola.
Aula de Formació d’Adults. A partir del 12 de setembre, matrícula de places vacants. Ensenyaments
inicials i bàsics, graduat ESO i prova d’accés al grau mitjà. Per a més informació: 972 71 56 28 .
Correu electrònic: b7008377@xtec.cat
Visites guiades: Monestir de Sant Maria, Scriptorium, Museu Etnogràfic i Farga Palau. Visites
temàtiques i culturals. Més informació: Oficina de Turisme, 972 70 23 51. Organització: Ajuntament
de Ripoll.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
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Presentació de l’exposició: Vernís: pintura i escultura Vogits. A les 18 h, a l’espai d’art del
Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de els Abadesses.
Concert: La nuesa de la ressonància elemental. Cançons tradicionals catalanes. Lidia
Pujol, veu i Miquel Àngel Cordero, contrabaix. A les 21.30 h, al palau de l’Abadia.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A les 17 h, al pavelló municipal d’esports. Hi haurà
castanyes i vi dolç per a tothom. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan.

...Sant Joan de les Abadesses
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Ball a càrrec de Margarita Torner. A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
Concert de flautes travesseres, a càrrec del grup Flaustraff. A les 19 h, al palau de
l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Sortida mitja muntanya. Consultar: www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de
Sant Joan i Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Ball a càrrec de Joan Ballesteros. A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
Conferència sobre la donació d’òrgans. A les 18 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Ball a càrrec de Josep M. Avinyó. A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
Conta contes a càrrec de la companyia La Minúscula. A les 17.30 h, a la biblioteca municipal
Josep Picola (activitat gratuïta). Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Sopar de la Fundació Oncolliga. A les 21 h, a l’antic escorxador. Organització: Delegació de la
Fundació Oncolliga de Sant Joan de les Abadesses.
Ball a càrrec d’Emili Continental. A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
Activitats i lectura del manifest del dia mundial contra la violència de gènere. A les 18 h,
al passeig Comte Guifré. Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses.

Exposicions i visites guiades:
•
•
•

•

•

•

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 el 23 de gener de 2013, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h, Exposició: Vernís: Pintura
i escultura Vogits. Lloc: Espai d’art de l’Abadia – Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
Visita a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h. 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.
Cada dissabte, visita guiada al Molí Petit i el Molí de les Abadesses, de 12 h a 13 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 pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
Tots els dissabtes, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 11 h a les
12 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.
Tots els dissabtes, visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el Molí Petit,
el molí de les Abadesses, de 11 h a 13 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 l’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.altter.org.

... Sant Joan de les Abadesses
•

•

Els dies 1, 2, 3, 4, 10, 17 i 24 de novembre, a les 11.30 h, visita al monestir de Sant Joan de les
Abadesses i, seguidament es pot complementar amb la visita al Centre d’Interpretació del
Mite del comte Arnau. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. 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 Ferro i Mas les Feixes.
Guiatge gratuït pels clients dels establiments collaboradors.
Els dies 2, 3, 10 i 17 de novembre, a les 17 h, 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.
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 Ferro i Mas les
Feixes. Guiatge gratuït pels clients dels establiments collaboradors.

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
3

4
7
17

8è Concurs de pintura ràpida: a l’entorn del nucli medieval. Inscripcions: juvenil i adults,
entre les 9 i 10h, infantil, a partir de les 11h. Lliurament de treballs: màxim a les 14h. Premis a
les 17h al Local Polivalent. Organització: l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès
En Plafalgars convidat a Trobada Gegantera de Sant Esteve de Palautordera.
Organització: Geganters, timbalers i grallers del gegant Plafalgars.
Servei d’estètica i callista. A partir de les 9h. Hores convingudes. Interessades trucar a la
Mariví 687729636. Organització: L’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Campionat de subbuteo. A partir de les 17h, al Local Cultural. Organització: Centre d’Esbarjo
amb el suport de l’Associació Catalana de Subbuteo.

Exposicions i altres activitats
•

Gimnàs d’estiraments i relaxació. Dimarts, a les 16 h i divendres a les 17 h, al local polivalent.

VILALLONGA DE TER
9

10

11

12

13

Festa Major 2012. A les 21.30h, IX sopar del Jovent. Cal inscripció prèvia: restaurant can
Pastoret. Data límit, dijous dia 8 de novembre. A les 00 h, petards i gran tro de començament
de Festa Major 2012. Tot seguit, a la Cooperativa, disco mòbil.
Festa Major 2012. A les 11.30 h, a la plaça de les Escoles, pregó a càrrec de la Pubilla i
l’Hereu de Vilallonga de Ter 2011-2012. Hi haurà suc de lletissó per a tothom. I tot seguit,
cercavila popular i penjada del burro. (Us esperen a tots amb la barretina!). A les 15.30 h,
partit de futbol: F.C. Vilallonga de Ter – Argelaguer (campionat de 4a Catalana). A les 17 h,
V concurs de munyir vaca. A les 17 h, a la sala la Cooperativa, tallers infantils i
seguidament, berenar. A les 17 h, a la plaça dels Països Catalans, sardanes amb la Principal
d’Olot. A les 23.30 h, gran ball de nit amb l’elecció de la Pubilla i l’hereu 2012, amb
l’orquestra Els Màgics. Entrada gratuïta.
Festa Major 2012. A les 11 h, ofici solemne amb la cobla Principal de Banyoles. A les
11.30 h, partit de futbol: Veterans de Vilallonga – Compost. A les 11.45 h, cercavila amb
els gegants i grallers de les escoles Zer Vall del Ter i altres convidats. A les 13 h, a la
plaça de l’Era, sardanes amb la cobla Principal de Banyoles. A les 17 h, a la plaça dels Països
Catalans, sardanes amb la cobla Principal de Banyoles. A les 18 h, a la sala la Cooperativa,
animació infantil amb la CIA Virivirom. A les 22 h, teatre: “Marit i muller, els fills i la
mare que els va parir!”. Preu: 3€.
Festa Major 2012. A les 10 h, XV campionat local de tir al plat. A les 11 h, missa i
seguidament, benedicció de vehicles. A les 13 h, a la plaça de l’Orri, sardanes amb la cobla
Costa Brava. A les 15 h, XXVI Campionat local de truc (inscripcions abans del dia 8 de
novembre de 2012). I tot seguit, finals. A les 17 h, a la plaça de les Escoles, sardanes amb la
cobla Costa Brava. A les 22.30 h, concert i seguidament, gran ball amb la cobla –
orquestra Costa Brava. Entrada gratuïta. Hi haurà pastes i cava per a tothom durant la mitja
part.
Festa Major 2012. A les 14 h, a la sala la Cooperativa, dinar de germanor. Preu: 16€ (inclou:
dinar, ball i samarreta). Tothom s’ha de portar plat, got i coberts. Hi haurà: fideuà, pollastre amb
patates xips, pa, vi, galetes i cafè. Venda de tiquets a l’Ajuntament; horari: de 9 h a 13 h, fins al
dia 5 de novembre. Durant el transcurs del dinar s’escolliran els guanyadors de la II
Balconada Popular. Tot seguit, xerinola de fi de Festa Major 2012.

...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.

