l’Agenda
d’Activitats al
Ripollès

Octubre de 2013

CAMPDEVÀNOL
5
A les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament de Ripoll, es ballarà la “Dansa de la Gala” en la trobada de
danses tradicionals.
6
20 ena Caminada Popular de Campdevànol. Organització: Grup Excursionista de
Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Dela’s. Organització: sala Diagonal.
12
A les 10 h, missa a sant Grau. Organització: Catequesi de la Parròquia de Sant Cristòfol de
Campdevànol.
12
A les 19 h, a la plaça de la Dansa, espectacle de teatre: “Souvenirs”, a càrrec del teatre
ambulant Compagnie pas de deux. Música, petites acrobàcies, etc.
11 i 12 Els atletes de l'Associació Esportiva Sant Grau, participen a l'Oncotrail de Palafrugell. Un
recorregut circular de 100kms per recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de
càncer. Organització: Fundació Oncolliga de Girona.
13
A la tarda, a la sala Diagonal. Ball a càrrec de Babbel. Organització: sala Diagonal.
20
42ª Marxa de Regularitat Infantil. Organització: Grup Excursionista de Campdevànol. A la
tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Raül. Organització: sala Diagonal. Sortida: de Pons de
Molins – Santuari de la Salut – Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà). Organització: Grup
Excursionista de Campdevànol.
24
A les 18 h, a la biblioteca municipal de Campdevànol, contes: “Contes amb humor”.
26
VI Festa del Pedal. A partir de les 15.30 h, curses de circuït popular, cursa de circuït urbà i
gimcana. Punt de sortida: plaça Melcior Vaquer. Organització: Associació de Veïns del Barri de
l’Estació. Col·laboració: Club Ciclista de Campdevànol.
27
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Cafè-Trio. Organització: sala Diagonal.
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.
CAMPRODON
5
Festa Major de la Colònia Estebanell. A les 21 h, sopar popular. A les 23.30 h, ball amb Josep
Bardolet.
6
Festa Major de la Colònia Estebanell i Cavallera. A les 12.30 h, missa a Cavallera. A les 16h,
plantada de gegants i seguidament XIII Trobada Gegantera.
13
Aplec del Remei. A les 12 h, celebració eucarística. A les 14 h, dinar popular. A les 15.30 h,
rosari i cant dels goigs. Seguidament, sardanes amb la cobla Canigó.
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
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 27 d’octubre, 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
Dissabte 6 d’octubre, de les 18.30 a les 20.30 h, la tardor, temps de la brama. Punt de trobada:
plaça del Roser de Gombrèn. A la tardor els cérvols entren en zel. Tot cercant parella deixen la
protecció dels boscos i són més fàcils de veure i sentir. Provarem de trobar-los; veniu? Preu (inclou
entrada): 10€; 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 pagarà 2€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972
721 317. www.alt-ter.org

MOLLÓ
13

Tria de Mulats d’Espinavell. Per a més informació: www.mollo.cat

OGASSA
6

Trobada de boletaires. Consulteu els cartells de carrer. Organització: Ajuntament d’Ogassa.

PARDINES
12

IX Fira de la cervesa artesana i del rebost. Organització: Ajuntament de Pardines.

PLANOLES
12

13

Diada del bolet. A les 9 h, sortida a buscar bolets amb el micòleg Daniel Siscart. A les 13.30 h,
arribada al Casino i inici de la tria de bolets. A les 17 h, classificació de bolets per part del micòleg
Daniel Siscart. A les 18 h, conferència de l’Enric Gràcia, el micòleg de Planoles i de TV3.
Organització: Associació Excursionista de Planoles
Diada del bolet. A les 10.30 h, exposició de bolets. A les 13.30 h, tastet de bolets a càrrec de
l’Associació de Dones de Planoles. Preu: 4€. Tots els actes es portaran a terme al Casino de
Planoles. Organització: Associació Excursionista de Planoles.

QUERALBS
6

15A Duatló de muntanya (Queralbs – Núria). Hora de sortida: 8 h. Per a més informació:
www.ce-terrassa.cat/activitat/15a-duatlo-dalta-muntanya-de-catalunya-queralbs-nuria
Organització: Centre Excursionista de Terrassa.

RIBES DE FRESER
5
XXIX Fira del Bestiar de la bruna dels Pirineus i XVII Fira Pirinenca de la Vall de Ribes.
A les 9 h, esmorzar de vedella. A les 10 h, inauguració del certamen. A les 12 h, recepció i visita
oficial. A les 12.15 h, divulgació de les característiques de la vaca guanyadora. A les 12.30 h,
entrega de premis. Durant tot el matí, exposició de bestiar, mostra artesana, passejades amb
ponis i menús temàtics als Fogons de la Vall de Ribes. Lloc: zona esportiva i passeig de la
Margarideta. Organització: Ajuntament de Ribes de Freser. Col·laboració: Patronat Municipal
d’Esports de Ribes de Freser i Ramaders de la Vall de Ribes.
5
A les 10.30 h, inauguració de la xarxa de calor amb biomassa. Durant tot el dia, jornades de
portes obertes.
12
Penjada de les estelades a Ribes de Freser i xerrada - conferència. Per a més informació: mirar
cartell de carrer.
12
Durant tot el dia, pels carrers de Ribes de Freser, fira del bolet de la Vall de Ribes.
20
Caminada de la tardor. Sortida a les 8 h. Preu: 8€ amb ressopó i record. Organització: Gegants
de la Vall de Ribes.
25
A la tarda, a la biblioteca de Ribes de Freser, contes amb la Judit Sabaté. Organització:
Ajuntament 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
1
A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, inauguració de
l’exposició de pintures de Rosa Poveda.
3
A les 18.30 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, conferència: “Com
treballar la comunicació amb el nostre entorn”, a càrrec de la coach Marta Pujol. Organització:
bar Casal.
4
A les 19.30 h, a la sala Abat Senjust, inauguració i vernissatge: “Natura i Modernisme”,
exposició col·lectiva.
5
A la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll, S. IX – XII La formació de Catalunya
al Ripollès. Xerrades: “El romànic al Ripollès i la producció del Taller de Ripoll”, a càrrec de Jordi
Camps i “El monestir de Santa Maria de Ripoll i la seva àrea d’influència, del S. IX al XIII”, a
càrrec de Jordi Colomer. Organització: CER.
5
Elecció i proclamació de l’Hereu i la Pubilla de Catalunya 2013. A les 17 h, a la plaça de
l’Ajuntament, mostra de danses del Ripollès. A les 19 h, a la plaça Gonçal Cutrina, inauguració de
la Majòlica.
6
Elecció i proclamació de l’Hereu i la Pubilla de Catalunya 2013. A les 11 h, a la plaça del
monestir, concentració d’hereus i pubilles. Posteriorment, cercavila pel centre de la vila. A les
12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, acte de proclamació de l’Hereu i la Pubilla de Catalunya
2013. Organització: Foment de les Tradicions Catalanes i Ajuntament de Ripoll.
6
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Carles Xandri. Organització: bar Casal.
12
A les 9 h, al casal de joves “El Galliner”, sortida a buscar bolets. Organització: Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Ripoll.
12
A les 12 h, al teatre Comtal, espectacle familiar: “Contes empaperats i personatges
esbojarrats”. Alma i la mar. Organització: Ajuntament de Ripoll.
12
A les 18 h, al Museu Etnogràfic, espectacle entorn a l’obra de Salvador Espriu: “En el nostre
somni, sí”. Entrada gratuïta. Organització: Museu Etnogràfic.
13
Al matí, al passeig Ragull, Mermà: mercat de segona mà. Organització: Mermà.
13
Al matí, a la carretera de Barcelona, trobada Harleys. Organització: Associació esportiva Els
Galls de Ripoll.
13
Al matí, a l’ermita del Remei, aplec de l’ermita del Remei. Sardanes amb la cobla Canigó.
Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll i AAVV barri.
15
Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’ovella. Durant tot el dia, al centre de la Vila (plaça
Gran, plaça Sant Eudald, plaça de la Lira i c. Jacint Verdaguer), parades d’artesania i de mercat
tradicional. De les 9.30 a les 14 h, al passeig del Mestre Guich i plaça de l’Escorxador, fira
catalana de l’ovella, mostra de bestiar oví de raça catalana i altres races autòctones de
Catalunya. Al llarg del matí, concurs de bestiar. A partir de les 9.30 h, esmorzar de productes
derivats del xai. A les 13.30 h, al centre cívic i cultural Eudald Graells, repartiment de premis del
concurs i obsequi als participants a la fira. Organització: Ajuntament de Ripoll, Generalitat de
Catalunya, Ramaders del Ripollès i Diputació de Girona.

...Ripoll
17
A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, contes de tardor, a càrrec
de Montse Gil. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
19
Al matí a partir de les 10.30 h, al claustre del Monestir, diada de santa Úrsula. Trobada de
puntaires. Organització: Associació Catalana de Puntaires.
19
A les 23.30 h, a la sala Eudald Graells, festa de vermell. Organització: Comissió de Festes.
20
A partir de les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, IX Trobada Tintinaire de Catalunya. Ripoll
2013. Exposició de parades d’objectes tintinaires, espai de lectura, taller de còmic a càrrec de
l’estudi Xevidom i conta-contes a càrrec de Carme Brugarola. A partir de les 16.45 h, a la sala
Abat Senjust, xerrada, projecció de vídeo i resultat del concurs. Durant el matí, l’escola Vedruna
mostrarà el seu còmic i farà la final del seu concurs. També, obrirà les seves portes, perquè qui
vulgui, pugui visitar al museu Tintinaire que han fet els alumnes. Organització: Associació 1001 i
Ajuntament de Ripoll.
20
A les 17 h, al monestir de Santa Maria de Ripoll, corals infantils de Catalunya i Orquestra:
“La història de Catalunya amb cançons”. Organització: Coral Els Follets.
25
A la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició: “Vanitas”, d’Armand Escandell.
25
A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, cinema i literatura:
Shakespeare, a càrrec de Ramon Musach i Ramon Alabau. Organització: Biblioteca Lambert
Mata i Ajuntament de Ripoll.
25
A les 22 h, al teatre Comtal, cine club. Organització: Cine Club ARIC.
26
Durant el matí i la tarda (de les 10 a les 19 h), a la sala Eudald Graells, donació de sang.
Organització: Donants de Sang.
26
A la tarda, a la sala Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll, acte de lliurament del premi literari
Abat Oliba.
26
A la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, trobades culturals pirinenques.
Organització: CER.
26
Durant tot el dia, a la plaça de la Lira, fira del disc. Organització: Firadisc.
27
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Dolce Vita. Organització: bar Casal.
31
A les 22 h, a la sala Eudald Graells, concert de la castanyada, a càrrec de la cobla Ciutat de
Girona. Reconeixement al sardanista ripollès el Sr. Camil Vila Padrós. Organització: Ajuntament
de Ripoll, Agrupació de Ripoll i CIT.
31
A Ripoll 60, festa del barri. Organització: AAVV barri.
Exposicions i altres activitats
• Durant tot el mes, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, exposició d’olis de Rosa
Poveda. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
• Del 4 al 20 d’octubre, a la sala Abat Senjust, exposició: “Natura i Modernisme”. Col·lectiva dels
treballs de dibuix i pintura dels alumnes del taller arts Montse Barros.
• De l’11 d’octubre al 31 de gener de 2014, al Museu Etnogràfic, exposició: “Cantes d’amor”. Obra
artística de Carme Solé i Vendrell.
• Del 25 d’octubre al 10 de novembre, a la sala Abat Senjust, exposició: “Vanitas”, d’Armand
Escandell.
• Durant tot el mes, al casal de joves “El Galliner”, exposició de fotografies de Quim Font.
• Exposició: “Els tresors ocults”, a la Biblioteca Lambert Mata. Dates pendents de confirmar.
• Anglès i Francès. Curs 2013 -2014. Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Matrícula oberta.
Informació: EOIR telèfon 972 71 43 34. http://www.xtec.cat/eoiripoll/
• Tots els diumenges d’octubre, 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 6 d’octubre, 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
•

Diumenge 27 d’octubre, durant tot el dia, jornada: “Anem al riu!”. Jornada de cloenda de la
campanya “Anem al Riu! 2013. Durant el matí, es presentaran els resultats de la campanya i es
comptarà amb una xerrada del professor Joan Domènec Ros, president de l’Institut d’Estudis
Catalans, sobre l’estat dels ecosistemes aquàtics. Paral·lelament, hi haurà activitats lúdiques per a la

... Ripoll

•
•

mainada relacionades amb el riu. Lloc: CAT Can Guetes de Ripoll. Organització: Gdt, Gedena i CEA
Alt Ter.
Concurs de micro relats: “Susanna Rafart”. Presentació d’originals, fins el 31 d’octubre. Bases:
http://www.adripoll.blogspot.com.es/
Del 16 al 19 d’octubre, a l’esplai d’art Marià Font (plaça de la Lira), simpòsium internacional: “La
portalada de Ripoll: creació, conservació i recuperació.”

SANT JOAN DE LES ABADESSES
5
A les 18 h, al local de l’Associació de Dones (passeig Jaume I, núm. 31), conferència: “La
fisioteràpia com a eina d’ajuda, fes salut!”, a càrrec de la fisioterapeuta Anna Capdevila.
Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses.
6
De les 10 a les 13 h, a la plaça de Barcelona, trobada de cossos de seguretat i emergències.
Organització: Protecció Civil Sant Joan de les Abadesses.
12
De les 9 a les 14 h, al Molí petit, festa dels ocells. Activitats per conèixer els ocells dels entorns
del Molí Petit. Es realitzaran tallers i jocs per a la mainada: anellament científic, itinerari
ornitològic, entre altres. Totes les activitats són gratuïtes i adequades per a famílies. Lloc de
realització: Ecomuseu el molí Petit. Organització: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
12
A les 14 h, a l’era d’en Serralta, botifarrada de la Vila Vella. Venda de tiquets: perruqueria
Maria i caseta de l’ONCE. Organització: Associació de Veïns de la Vila Vella.
19 i 20 Dos dies de Trial Sentigosa Clàssic. Per a més informació: www.motoclubabadesses.com
Organització: Moto Club Abadesses.
19
A partir de les 11 h, a la plaça de l’Abadia, Festubre. Organització: cafeteria l’Abadia.
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
19
A les 18 h, al teatre Centre, 20è aniversari de la coral Jaume Nunó. Concert amb la
intervenció de la coral Jaume Terrades de Mataró i la coral Jaume Nunó de Sant Joan de les
Abadesses. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
20
Durant tot el dia, a la plaça Anselm Clavé, IV Fira de la Carbassa. Concurs de carbasses,
exhibició de treballs manuals amb carbasses i mercat de productes relacionats amb la carbassa.
Organització: Associació de Carbassaires de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
26
A les 11 h, al Claustre del Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició: “Bonsais de col·lecció”.
Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
29
A les 15.30 h, a la plaça Torres i Bages, sortida al teatre a veure l’obra: “Família Irreal”, amb nous
gags i noves cançons. Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses.
Exposicions i altres activitats
• El 26 i 27 d’octubre, al Claustre del Palau de l’Abadia, exposició de “Bonsais de col·lecció”.
Horari: de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: Bonsai Associació Santjoanina.
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
• Exposició: “Altres Silencis” de la pintora Chikako Taketani. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10
a les 14 h i diumenge de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Lloc: Espai d’Art l’Abadia.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Visites guiades
• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a
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.
• Els dissabtes 5, 12, 19 i 26 d’octubre, a les 16.30 h, visita guiada: “Sant Joan de les Abadesses,
la joia del romànic”. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: 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 d’octubre, 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

... Sant Joan de les Abadesses
•

•

•

Tots els dissabtes d’octubre, de les 18 a les 19 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.
Tots els dissabtes d’octubre, de les 17 a les 18 h, visita guiada al monestir de Sant Joan de les
Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica
singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Reviurem els 1.000 anys d’història del Monestir,
amb el seu claustre gòtic. Preu (inclou entrada): 7€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada.
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.
Tots els dissabtes d’octubre, de les 17 a les 19 h, visita guiada al monestir de Sant Joan de les
Abadesses + el molí Petit, el molí de les abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan,
amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri.
Després es visita l’antic molí fariner del monestir, on s’explica com era la vida dels antics moliners i
el funcionament del molí. Preu (inclou l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada
gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria
i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 3€ per persona, en concepte d’entrada. Per
a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.

SANT PAU DE SEGÚRIES
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Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, Fira del vi, formatge i del bolet.
27
XX edició de la Caminada popular per la Via Romana. Entre les 7.30 i les 9.30 h, a la plaça
de la Generalitat, esmorzar per a tots els participants. A les 8 h, sortida de l’últim autobús de
Sant Salvador de Bianya. A les 9.30 h, desfilada i exhibició dels Romans de Camprodon,
acompanyats de la comitiva romana fins a la plaça de la Generalitat. A les 10 h, inici de la
caminada. A mig camí, a la Trona, proclamació imperial. Al final, a Sant Salvador de Bianya,
refrigeri ofert per l’Ajuntament de la Vall de Bianya. A les 14 h, al pavelló municipal, gran dinar i
bacanal. Seguidament, gran disbauxa, orgia musical i cloenda, a càrrec del duo La Crème de la
Crème.
SETCASES
27/09 Festa Major 2013. De les 11 a les 14 h i de les 16 a les 18 h, a la plaça Verda, inflables
infantils. A les 18 h, a l’església de Sant Miquel Arcàngel, missa dominical.
28/09 Festa Major 2013. De les 11 a les 14 h i de les 16 a les 18 h, a la plaça Verda, inflables
infantils. A les 15 h, a la sala dels Estudis, campionat del truc. A les 17 h, a la plaça Verda,
animació infantil amb el professor Karoli. A les 21.30 h, a la Cabanya, sopar del Jovent. Preu:
12€. Places limitades: 145. El tiquet obligatori es pot comprar a: la Cabanya de Setcases, hostal
Pastoret de Vilallonga de Ter, can Calitxo de Molló i Terra de Foc de Camprodon. A les 00 h, a la
sala dels Estudis, concert amb Animals de Companyia. A les 2.30 h, despertada amb els tabalers
de Sant Joan de les Abadesses. Es rematarà la nit al Pub JB.
29/09 Festa Major 2013. A les 11.30 h, pels carrers de Setcases, cercavila amb la cobla Costa Brava.
A les 12 h, ofici solemne en honor de sant Miquel Arcàngel i cantada dels goigs de Setcases amb
la cobla Costa Brava. A les 13 h, sardanes amb la cobla Costa Brava. A les 17 h, sardanes amb la
cobla Costa Brava. A les 22 h, a la sala dels Estudis, concert i ball amb la cobla orquestra Costa
Brava. Elecció de la Pubilla i Hereu de Setcases 2013.
30/09 Festa Major 2013. A les 12 h, missa en sufragi dels difunts del poble. A les 13 h, sardanes amb
la cobla Costa Brava. A les 17 h, sardanes amb la cobla Costa Brava. A les 22 h, a la sala dels
Estudis, actuació del mag Selvin.
1
Festa Major 2013. A les 9 h, a la pedrera de Felinc, tirada local al plat. Esmorzar per als
participants. A les 14 h, a la plaça dels Estudis, dinar de germanor. Preu: 15€. No cal portar ni
plats ni coberts. Venda de tiquets, fins al divendres 27 de setembre, a les 16.30 h. Tot seguit,
ball de final de festa.

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
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A partir de les 17 h, a la plaça del Monestir de Ripoll, el ball del Roser a la trobada de danses de
la comarca del Ripollès, dins dels actes de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya a Ripoll,
Capital de la Cultura Catalana 2013. Organització: Ajuntament de Ripoll i Grup del Ball del Roser.
Sortida Jove a la Costa Brava Park. A les 9 h, sortida amb cotxes particulars. Preu: 20€
(entrada al park i dinar). Organització: Pla Local de Joventut i Vallfojove.
Servei d’estètica i callista. A partir de les 9 h. Hores convingudes. Les persones interessades
han de trucar a la Mariví, telèfon 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de Vallfogona de
Ripollès.
II edició la Milanyada. Caminada popular de 20 i 30 km. Sortida a les 7.30 h. Inscripcions a:
www.milanyada.cat. Preu: 10 € (federats) i 15€ (no federats). Al mateix dia, 3€ més en cada cas.
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Club Excursionista de Ripoll.
Excursió al Màgic Món del Tren i a la Santa Eugènia de Berga. Sortida a les 8 h. Preu: 25€.
Organització: Associació de Gent Gran de Vallfogona. Interessades trucar a Susanna Nicoletti,
regidora de Benestar Social. Telèfon: 699 44 32 10.
Al local polivalent, cinema. Organització: Pla Local de Joventut i Vallfojove.
A partir de les 10 h, a les pistes de tennis municipals, exhibició de mini tennis – VII torneig
en record de Joan Mir i Josep Labró. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i
Club Tennis Torelló.

Altres activitats
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts, a les 16 h i divendres, a les 17 h, al local polivalent.
• Taller de teràpia de riure. Divendres, 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
12
X Mercat de la Trumfa. De les 10 a les 19 h, a la plaça de les Escoles (davant de l’Ajuntament),
tallers infantils i inflables gegants (gratuït), venda de l’autèntica trumfa – patata de la Vall de
Camprodon -, mercat artesanal, demostració d’oficis i passejades amb ponis. A les 12 h, concurs
de truita de patates. (les persones interessats han d’adreçar-se a l’Ajuntament). Per dinar, els
nostres restaurants ofereixen diferents menús amb plats elaborats amb les trumfes de Vilallonga
de Ter. Organització: Ajuntament de 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.

