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Celebració de la castanyada. De les 16 a les 18 h, taller per a tots els nens i nenes del poble.
De les 18 a les 20 h, pel·lícula infantil: “Hotel Transilvània”. De les 20 a les 21 h, concert amb el
grup “Slowly”. A les 21.30 h, sopar de castanyada. A les 23 h, nit de concerts amb Sarsa i un
grup sorpresa. Lloc: locals del CAU. Organització: CAU.
A les 17.30 h, a la sala Diagonal, Opera Fantasy presenta: “Allegro” amb Susanna del Saz,
Elena Martinell, Ulises Orduñez, Giorgio Elmo. Organització: Sala Diagonal.
A partir de les 22.30 h, a la sala Auditori del centre cívic la Confiança, concert d’Andreu Rifé
(Polseres vermelles). Preu: 6€ reserva anticipada a bluemusic@hotmail.es i 8€ el mateix dia a
guixeta. Organització: Blue Produccions Musicals. Col·laboració: Ajuntament de Campdevànol.
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Dolce-Vite. Organització: Sala Diagonal.
De les 15 fins a les 16.30 h, a sala polivalent del Centre Cívic, Escola de Pares i Mares. Gratuït.
A les 17 h, a la llar de jubilats de Campdevànol, xerrada: “bon ús dels medicaments:
anticoagulants i antibiòtics”, a càrrec de la senyora Teresa Cuy i Carme Cazorla, farmacèutiques
de la farmàcia Cuy de Campdevànol. Entrada lliure. (Consultar cartell)
Diades de Germanor. Organització: Grup Excursionista de Campdevànol. Per a més informació:
www.gec-campdevanol.org
Diades de Germanor: caminada popular. Organització: Grup Excursionista de Campdevànol.
Per a més informació: www.gec-campdevanol.org
A les 12.30 h, missa a Sant Martí. Organització: Catequesi de Parròquia de Sant Cristòfol de
Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Josep Mª Avinyó. Organització: Sala
Diagonal.
A les 18 h, a la Biblioteca municipal, conta contes: “Torrem castanyes”, a càrrec de País de
Xauxa.
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Delay’s. Organització: Sala Diagonal.
De les 15 a les 16.30 h, a la sala polivalent del Centre Cívic, Escola de Pares i Mares. Gratuït.
Sortida: Empuriabrava – Sant Pere Pescador – Castelló d’Empúries (Alt Empordà). Organització:
Grup Excursionista de Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de “Almas
Gemelas”. Organització: Sala Diagonal.
Diada en contra els maltractaments de gènere.
Nit Quimera. De les 18 a les 21 h, concert de tarda amb diferents actuacions. A les 22 h, torna
la música amb molts més concerts. Lloc: sala Auditori del centre cívic La Confiança. Concerts
gratuïts. Organització: Quimera Records, Blue Produccions Musicals. Col·laboració: Ajuntament de
Campdevànol. (veure cartell)

Exposicions i altres activitats
• Tarda Jove a Campdevànol. Activitats dirigides a joves de 12 a 17 anys, durant tot el curs escolar.
Horari: els dilluns, de 16 a 19 h, casa quinze dies. Lloc: sala polivalent del Centre Cívic la Confiança.
Organització: Servei de Joventut de la Vall del Freser. Inici: 14 d’octubre. Persona de contacte: Inga
– joventutvfreser@gmail.com o facebook: joventut Campdevànol.
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Festa de Sant Martí. A les 20 h, repic de campanes. A les 21 h, pregó de la festa a càrrec de
Lídia Heredia. Seguidament, coca i cava per a tothom.
Festa de Sant Martí. A les 12 h, gimcana per a grans i petits. A les 16 h, XXIV Campionat de
botifarra. A les 22 h, a la sala de l’Ajuntament, sopar de germanor. A les 24 h, ball de festa a
càrrec de Bona Nota.
Festa de Sant Martí. A les 11 h, ofici solemne. Seguidament, homenatge a la gent gran del
poble i vermut popular. A les 17 h, espectacle de màgia a càrrec de David el Mag. Organització:
Ajuntament de Campelles.
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Festa Major de Beget. A les 12 h, a l’església del Remei, missa. A les 23 h, al local de la
Rectoria, ball a càrrec de l’Amadeu.
Festa Major de Beget. A les 11.30 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, ofici solemne. A la
sortida, tres sardanes a càrrec de la cobla Manresa.
Trobada de cotxes antics. A partir de les 12.30 h, trobada de cotxes antics. Recorregut per la
vila fins al carrer València, on estacionaran els vehicles. Tot seguit, a la plaça Santa Maria,
vermut popular. Preu: 1,5€.
Dia internacional contra la violència vers les dones. Acte institucional.

... Camprodon
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
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A les 16.30 h, missa. A continuació, al cementiri, pregaria per a tots els difunts i tot seguit, a la
plaça del Roser, castanyada popular. Organització: Ajuntament de Gombrèn

Visita guiada i altres activitats

•

•

“El Comte Arnau, de la història a la llegenda”. Visita guiada al Museu del Comte Arnau de
Gombrèn, al castell de Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau de
Sant Joan de les Abadesses. Descobrireu la història d’un dels grans mites de Catalunya. Horari: últim
diumenge de mes, a les 11 h. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats
www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56.
El diumenge 24 de novembre, de les 11 a les 13.30 h, visita al castell de Mataplana i al Museu
del Comte Arnau. Punt de trobada: plaça del Roser de Gombrèn. Visita al museu del comte Arnau,
on hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. Durant la visita
s’explica la llegenda del comte Arnau, i també 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: 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 adherits. Amb els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en
concepte d’entrades. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org
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Festa Major 2013. A les 19.30 h, a l’església de Santa Cecília, missa en honor a Santa Cecília. A
les 20.30 h, a la sala de ball, pregó de Festa Major, a càrrec de la Pubilla i l’Hereu 2012. A les 21
h, a la sala de ball, sopar solidari per a tothom. Cal comprar els tiquets als punts de venda
habituals. Consultar menú i condicions al web: www.mollo.cat Els beneficis es destinaran a la
Marató de TV3. Seguidament, a la sala de ball, disco-mòbil amb l’Alba Lapedra.
Festa Major 2013. A les 10.30 h, a la plaça del Conflent, II Enfilada. A les 12.30 h, a la sala de
ball, vermut popular. De les 16 a les 19 h, a la sala de ball, inflables i taller de xapes per a la
mainada. A les 16 h, al centre social i cultural Migjorn, campionat local de truc. A les 16 h, a la
sala de ball, taller per a joves. A les 17 h, a la plaça Migjorn, castanyada popular. A les 19.30 h,
a l’església de Santa Cecília, missa anticipada. A les 20.30 h, al restaurant per determinar, sopar
del jovent. A les 23.30 h, a la sala de ball, ball de nit amb la Gramola.
Festa Major 2013. A les 11 h, repicament de campanes. A les 11.30 h, a l’església de Santa
Cecília, missa solemne amb cant dels goigs de Santa Cecília. A les 12.30 h, a la plaça Major,
sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes. A les 18 h, a la sala de ball, concert de Festa Major
amb l’orquestra Montecarlo. A les 22 h, a la sala de ball, ball de Festa Major amb l’orquestra
Montecarlo amb l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Molló 2013/2014.
Festa Major 2013. A les 11 h, a la plaça Major, esmorzar popular amb productes de la matança
del porc. A les 12 h, a la plaça Major, sortejos, rifes i subhasta. A les 17.30 h, al centre social i
cultural Migjorn, cinema infantil.
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Festa de Sant Martí. Per a més informació: consultar cartell de carrer.
Del 29 de novembre al 4 de desembre, Festa de Santa Bàrbara. Per a més informació:
consultar cartell de carrer.
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A les 16 h, a la sala del Casino, taller de carbasses + passatge de terror i berenar. Preu: 5€.
Places limitades.
Durant el matí, a la plaça del Casino, fira del material d’esquí de segona mà i trastos. Cal
reservar lloc a l’Ajuntament per portar tot el que vulguis.
A les 19 h, a la sales cíviques, sessió informativa A.E.P.: cursets d’esquí temporada 2014.
Informació o inscripcions a: info@aeplanoles.org o bé al telèfon 633 15 60 11.
A les 20 h, al bar el Casino, Assemblea General del Poble.
Durant al matí, a la sala del Casino, recapte d’aliments.

QUERALBS
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Fira del vi i del formatge.
A les 18 h, a la plaça de la Vila, castanyada.

RIBES DE FRESER
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A les 24 h, al teatre, Walking Met amb Dj Franxo.
A les 20 h, al teatre, obra: “Remenant els boscos de nit”.
A les 17 h, castanyada. Organització: Associació Gegantera Vall de Ribes de Freser.
A la tarda, a la biblioteca, taller per a mainada i famílies, a càrrec de Marisa Stinga.
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser.
23 i 30, a les 22 h, “D’oca a oca”. Organització: Associació Gegantera Vall de Ribes de Freser.

Altres activitats
• Tarda Jove a Ribes de Freser. Activitats dirigides a joves de 12 a 17 anys, durant tot el curs
escolar. Horari: els dilluns, de 16 a 19 h, casa quinze dies. Lloc: sala d’exposicions del Casal de
Cultura. Organització: Servei de Joventut de la Vall del Freser. Inici: 7 d’octubre. Persona de
contacte: Inga – joventutvfreser@gmail.com o facebook: joventut Ribes de Freser o joventut Vall
del Freser.
RIPOLL
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A partir de les 18 h, al casal de joves “El Galliner”, 2a nit de terror. Marató de cinema de terror
amb cinc de les millors pel·lícules d’aquest gènere cinematogràfic. Activitat gratuïta. Organització:
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Ripoll.
2
A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: “Doraemon i Nobita
Holmes, al misteriós museu”. Organització: Circuït Urgellenc.
2
De les 22.30 fins a la 1.30 h, a la sala Eudald Graells, Color Party. Sessió light per a totes les
edats amb Dj Gerard Serradors i Mon Dj. Preu: 5€. A partir de la 01.30 h, sessió golfa per a
majors de 16 anys amb Dj’s Madpillz (residents de Shake That) i Mon Dj. Preu entrada: 10€ i 12
€ + consumició. Organització: Col·lectiu Rekiem.
2
Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, Ripineu.
3
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Enric el Vocalista. Organització: bar Casal.
5
Anada al programa Divendres de TV3. Inscripció prèvia al Club Casal dels Avis del Pla de Sant
Pere. Organització: Club Casal dels Avis.
7
A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, dijous de l’Òmnium:
“Independència: Què ha de fer Catalunya amb els Països Catalans?”, a càrrec de Joan Lluís Lluís,
escriptor nord - català i articulista. Presentat per Miquel Sitjar i Serra. Organització: Delegació del
Ripollès d’Òmnium Cultural.
9
A les 10.30 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, inauguració de
l’exposició: “Espais vius” dels germans Lázaro.
9 i 10 X Fòrum Auriga. Fòrum de divulgació del món clàssic. Lloc: Sala Abat Senjust. Organització:
C.C.C.
9
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, club de lectura juvenil.
Comentari – col·loqui de “Momo” de Michael Ende, moderador Adrià Brull i Novel. Organització:
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
9
A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: “Gru, el meu dolent preferit
2”. Organització: Circuït Urgellenc.
9
A la tarda, al pavelló municipal, open tennis taula. Organització: Club Tennis Taula de Ripoll.
...Ripoll
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A les 18 h, a la sala Josep Maria Anglada, lectura dramatitzada: “A porta tancada”, de Jean
Paul Sartre a càrrec del grup Rapsòdia: veus literàries. Organització: Biblioteca Lambert Mata.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Solistes. Organització: bar Casal.
A les 12 h, al teatre Comtal, teatre al detall amb Llepafils. Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 12 h, visita guiada: “L’altra cara del cementiri. Secrets i curiositats”, a càrrec d’Agustí
Dalmau i Font, historiador i arxiver municipal.
A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, xerrada científica a càrrec
d’Eugeni Graugés.
A la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, jornada d’advocats sobre el dret a
decidir.
A les 22.30 h, a la sala Eudald Graells, mostra de grups dels locals d’assaig. Actuacions de 20
minuts dels grups que actualment estan assajant als locals d’assaig de Ripoll. Organització:
Ajuntament de Ripoll.
A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: “Els Croods”. Organització:
Circuït Urgellenc.
A partir de les 16 h, a la zona esportiva municipal de la carretera Barcelona, curses infantils.
Organització: Ajuntament de Ripoll i Consell Esportiu del Ripollès.
A les 11 h, a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, xerrada: “S. IX – XII la
formació de Catalunya al Ripollès. El romànic, l’esplendor del Monestir de Santa Maria de Ripoll i
la seva portalada”.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Sona Be. Organització: bar Casal.
XXXV Campionat Internacional d’atletisme de fons del Ripollès (mitja marató). II Cursa
popular: “Ripoll Bressol de Catalunya” (6 Km). Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 18 h, al casal de Joves “El Galliner”, taller: “Creus que no t’entenen? Com és la relació amb
els teus pares?”. En aquest taller, es donaran algunes pautes de comunicació que són útils a
l’hora de relacionar-se amb els pares i entendre algunes de les seves actituds. Organització:
Mankala i Ajuntament de Ripoll.
Dina de tardor. Boníssim. Lloc: Club Casal dels Avis. Organització: Club Casal dels Avis.
A les 22h, al teatre Comtal, cine club. Organització: Cine Club ARIC.
A la tarda, a la sala Eudald Graells, concert de Santa Cecília – coral la Flor de Maig.
Organització: Coral la Flor de Maig.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, club de lectura comentari –
col·loqui amb l’obra: “La tragèdia de cal Pere Llarg” d’Eduard Girbal i a càrrec de Ramon Alabau.
Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: “Els barrufets 2”. Organització:
Circuït Urgellenc.
Trail Ripollès: Terra de Comtes. Organització: Ripollès esportiu.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Josep Teclats i Veu. Organització: bar Casal.
A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, entrega de premis del concurs
microrelat: “Paraules amb l’esperança de la no violència”. Organització: Associació de Dones de
Ripoll.
Acte de la cloenda Ripoll Capital de la Cultura Catalana 2013. A la tarda, al teatre Comtal,
acte de la cloenda. A les 21 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert a càrrec de
l’Escolania de Montserrat.
A les 18.15 h, al teatre Comtal, cicle de cinema infantil en català: “Èpic. El món secret”.
Organització: Circuït Urgellenc.

Exposicions i altres activitats
• Del 4 al 16 de novembre, a la sala polivalent i d’exposicions Maria Font (plaça de la Lira), exposició:
“Aigua vida – aigua negoci”, del Grup de Defensa del Ter. Horari: de dilluns a divendres, de les
15.30 a les 19.30 h. Tots els dissabtes, de 10 a 21 h. Tots els dimecres i diumenges romandrà
tancat. Per a més informació: http://www.gdter.org Organització: Grup de Defensa del Ter.
• Durant tot el mes, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, exposició: “Espais Vius” de
Núria Lázaro i Josep Lázaro. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
• Fins el 31 de març 2014, al Museu Etnogràfic, exposició: “Blau, groc i roig”. Obra artística de Carme
Solé i Vendrell. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll.
• Del 25 d’octubre al 10 de novembre, a la sala Abat Senjust, exposició: “Vanitas”, d’Armand
Escandell.
• Del 20 de novembre al 5 de desembre, al vestíbul de la Biblioteca, en horari de biblioteca,
exposició: “Joana Raspall: Escaleta de versos”, per celebrar el centenari del naixement de Joana
Raspall.

...Ripoll
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Classes de conversa en Anglès i Francès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Curs 2013 – 2014.
Inscripcions obertes tot l’any. Per a més informació: 972 71 43 34 o bé eoiripoll@xtec.cat
http://www.xtec.cat/eoiripoll/ Organització: EOI Ripoll.
Tots els diumenges de novembre, a les 11.30 h, visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre
d’Interpretació per descobrir la història del bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant visita a
l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats
www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56.

Diumenge 3 de novembre, de les 17 a les 19 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. La visita acaba amb un aperitiu al CAT can Guetes. Preu:
(inclou l’entrada) 8€; de 12 a 8 anys, 1€. Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Ripoll. 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-

er.org
•

Dissabte 2 de novembre, de les 17 a les 19 h, taller: “Pintem com a l’Edat Mitjana”. Taller
pràctic per a famílies per conèixer la tècnica del tremp d’ou, tal i com es feia a l’Edat Mitjana. Preu:
8€; de 6 a 12 anys, 4€. Cal fer reserva prèvia. 50% de descompte amb els tiquets de la campanya
“El Ripollès convida!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Lloc: Cat Can
Guetes de Ripoll. Organització: CEA Alt Ter.
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A les 19 h, a l’auditori Jaume Nunó – El Palmàs, conferència: “Psicologia a l’esport”, comptarà
amb la presència d’Albert Bosch, aventurer i emprenedor i Pep Marí, psicòleg esportiu del
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès. Organització: Club Piscines i Esports Abadessenc.
A les 23.30 h, a l’Escorxador, nit de Metal amb els grups Ramons i Hijos de Kain. Entrada: 7€.
Organització: Escandol.
A partir de les 9.30 h, a can Crehuet, 2n Caga-Poni amb cinc grans premis + espectacle eqüestre
(guanyador de: “Tú sí que vales 2012”). Organització: CE Abadessenc.
A les 17 h, al pavelló municipal d’esports, sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. Hi haurà
castanyes i vi dolç per a tothom. Organització: Agrupació Sardanista de Sant Joan de les
Abadesses.
A les 12 h, a l’espai d’art l’Abadia – Palau de l’Abadia, presentació de l’exposició: “L’entorn pintat”,
del pintor Francesc Artigau. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, conferència: “Els altars de morts mexicans, una
tradició ben viva”, a càrrec de l’arqueòleg mexicà expert en patrimoni cultura, el senyor Amilcar
Vargas. Organització: MEXCAT i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 17.30 h, a la biblioteca municipal Josep Picola, cicle d’espectacles infantils de
dinamització cultural. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 21 h, a l’antic Escorxador, sopar de la Fundació Oncolliga. Organització: Delegació de la
Fundació Oncolliga de Sant Joan de les Abadesses.
A les 16 h, al local de l’Associació de Dones (passeig Jaume I), taller floral de Nadal. Organització:
Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses.
I trail Terra de Comtes i Abats. Per a més informació: www.trailterradecomtesiabats.cat
Organització: Terra de Comtes i Abats.
A les 19 h, al passeig Comte Guifré, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. Encesa
d’espelmes i lectura d’un manifest. Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les
Abadesses.
Durant tot el dia, al centre de la Vila, X Mercat de Nadal. Organització: Unió de Botiguers de
Sant Joan, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Ajuntament d’Ogassa.

Exposicions:
•

Fins el 26 de gener de 2014, a l’espai d’art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició: “L’entorn
pintat” del pintor Francesc Artigau. Horari: de dilluns a dissabte de les 10 a les 14 h i de les 16 a les
19 h. Diumenges de les 10 a les 14 h. Organització:Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

... 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
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.
• Tots els dissabtes, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i al
Palau de l’Abadia. Visitareu un dels monuments més importants del romànic català i l’encisador
claustre de l’antiga residència dels abats. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats
www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. Punt de trobada:
Palau de l’Abadia – Oficina de Turisme.
• Totes les setmanes de novembre, de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 h, visita a l’espai de
l’Ecomuseu “El Molí Petit” i visualització dels audiovisuals. (sense guiatge). Preu: 2€; de 8 a 12
anys: 1€. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17. www.alt-ter.org
• Dissabte 2 de novembre, de les 12 a les 13 h, visita guiada “El 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.
• El dissabte 2 de novembre, de les 11 a les 12 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. 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. Punt de trobada davant de la porta del museu del Monestir de Sant Joan de
les Abadesses. Per a més informació: CEA Alt Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
• Dissabte 2 de novembre, de les 11 a les 13 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
2
A les 17 h, a l’església parroquial, espectacle “Sotarrel”: músiques de la Vall de Camprodon.
Companyia de Joan Carles Martínez Prat. Entrada lliure.
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
1
A les 22 h, al local cultural, Halloween: cinema de por. Organització: Pla Local de Joventut i
Vallfojove.
2
A les 18 h, a l’escola, taller de panellets. Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de
Joventut.
2
A les 23 h, castanyada i sessió de música disco, a càrrec del grup local Dj’s de la Vall del Foc.
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Pla Local de Joventut.
10
A partir de les 10 h, a la zona esportiva municipal, XI duatló de muntanya de Vallfogona.
Organització: Comissió de Festes i Ajuntament.
15
A les 18.15 h, al local cultural, xerrada sobre la Marató de TV3: Malalties neurodegeneratives.
Organització: Associació de Gent Gran de Vallfogona.
20
A partir de les 9 h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Persones interessades trucar a
la Mariví, telèfon: 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
23 i 30 De les 9 a les 14 h, curs de manipulació d’aliments i indústries alimentàries. Organització:
Pla Local de Joventut i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
Altres activitats
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h , al local polivalent.
• Taller de teràpia de riure. Divendres, 8 de novembre, de les 18 a les 20 h, al local polivalent.
Organització:Associació de Gent Gran de Vallfogona. Amb el suport: Dipsalut.
• Taller de patchwork. Dissabtes, de les 16 a les 18 h, a la sala de plens, a càrrec de Carme Alabau.
Preu: 25€/mes.

VILALLONGA DE TER
8

9

10

11

12

Festa Major 2013. A les 21.30 h, X sopar del Jovent. Per apuntar-vos: restaurant can Parlet. La
data límit és dijous, dia 7 de novembre. A les 23 h, petards i gran tro de començament de Festa
Major. Tot seguit, a la Cooperativa, disco mòbil.
Festa Major 2013. De les 9 h a les 15 h, XVI campionat local de tir al plat. Tirada local i general
de tir al plat. A les 11.30 h, a la plaça de les Escoles, pregó a càrrec de la Pubilla i l’Hereu de
Vilallonga de Ter 2012-2013. Hi haurà suc de lletissó per a tothom. I tot seguit, cercavila popular
i penjada del “burro”. Us hi esperem tots amb barretina. A les 16 h, al camp de futbol, partit
entre Veterans de Vilallonga i Sant Esteve d’en Bas (Lliga Veterana de la Garrotxa). A les 17 h, VI
concurs de munyir vaca. A les 17 h, a la sala la Cooperativa, taller infantil i seguidament,
berenar. A les 17 h, a la plaça dels Països Catalans, sardanes amb la cobla Col·legi Santa Maria
de Blanes. A les 23.30 h, a la sala la Cooperativa, gran ball de nit amb l’elecció de la Pubilla i
l’Hereu i la Montecarlo. Entrada gratuïta.
Festa Major 2013. A les 11 h, a l’església, ofici solemne amb la cobla Principal de Banyoles. 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 Set de So. A les 22 h, a la sala la Cooperativa, espectacle de
màgia amb el Mag Enric Magoo. Preu: 3€.
Festa Major 2013. 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, al bar de la piscina, XXVII
Campionat local de truc. I tot seguit, finals. A les 17 h, a la plaça de les Escoles, sardanes amb la
cobla Costa Brava. A les 22.30h, a la sala la Cooperativa, concert i seguidament ball amb
l’orquestra Costa Brava. Entrada gratuïta. Hi haurà pastes i cava per a tothom.
Festa Major 2013. A les 14 h, a la sala la Cooperativa, dinar de Germanor, ball i samarreta.
Preu: 16€. Tothom s’ha de portar el plat, got i coberts. Menú: fideuà, pollastre amb patates xips,
pa, vi, galetes i cafè. Venda de tiquets a l’Ajuntament, tots els matins, de les 9 a les 13 h, fins el
dia 4 de novembre. Durant el transcurs del dinar, s’escolliran els guanyadors de la III Balconada
Popular. 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. Horari: dilluns, dimecres i
dijous, de les 17 h a les 19.30 h.

