AGENDA COMARCAL D’ACTIVITATS
Setembre de 2012
CAMPDEVÀNOL
1
A la plaça Antoni Maria Claret, Gresca a la Fresca amb les actuacions de: a les 19 h, Narcís
Perich, cantautor d’Alella i a les 20 h, Jaume Guardia, cantautor de Campdevànol. A les 21 h,
sopar popular amb graellada. Preu: 10€ adult i 5€ infants. A les 22 h, Frank Harvey – Rockabilly
Girona. Seguidament, karaoke. Organització: bar Triana. Collaboració: Patronat de Cultura i
Blue Produccions Musicals.
2
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Genion’s.
8
Torneig de dupletes de petanca. Organització: Club Petanca Campdevànol.
9
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Pep Mª Jose.
10
A les 21.30 h, a la plaça del Roser, cinema a la fresca amb la projecció de la pellícula: “La
movida bajo el mar. Todos contra el tiburón”. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i
Associació de veïns del Roser, Sant Cristòfol i Arc de Sant Martí. Notes: Es donaran crispetes als
assistents. En cas de mal temps, la projecció es farà al pavelló.
11
A les 12 h, a la plaça Anselm Clavé, acte institucional de la Diada. Presentació oficial de la
candidatura de Campdevànol, al Cercle Europeu de Ciutats del metall. Cessió de la collecció
privada del Diari Avui de Mn. Salvador Bardolet Palau per part de la família a la Biblioteca
Municipal de Campdevànol. Actuació musical, a càrrec del cantautor Ismael Colomer.
Organització: Regidora de Cultura. Notes: En acabar es servirà un petit refrigeri.
11
A les 18 h, a la plaça Antoni Maria Claret, XV cantada d’havaneres amb el grup Voramar.
Organització: Regidoria de Cultura i Festes, Associació de veïns del Roser, Sant Cristòfol i Arc de
Sant Martí. Notes: S’oferirà rom cremat per a tots els assistents.
13
Festa Major de la Gala 2012. Tot el matí, a tot el poble, X concurs de pintura ràpida “Coll i
Bardolet”. Organització: Associació de pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes.
Notes: Per consultar les inscripcions i les bases, dirigiu-vos a l’Ajuntament i solliciteu el díptic del
concurs o a la pàgina web: www.campdevanol.org. A les 21.30 h, a la sala Diagonal, pregó de
Festa Major. Organització: Grup de teatre Jovent Dinàmic i Regidoria de Cultura i Festes.
14
Festa Major de la Gala 2012. Tot el matí, a tot el poble, X concurs de pintura ràpida “Coll i
Bardolet”. Organització: Associació de pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Cultura i Festes.
Notes: Per consultar les inscripcions i les bases, dirigiu-vos a l’Ajuntament i solliciteu el díptic del
concurs o a la pàgina web: www.campdevanol.org. A les 19 h, a les sales del Molí i sala
exposicions del centre cívic “La Confiança”, inauguració de les exposicions. Organització:
Regidoria de Cultura i Festes. A les 20.30 h, a la sala Diagonal, sopar popular de Festa Major.
Preu: 12€. Venda anticipada de tiquets al bar Tut, bar de l’Estació i la llibreria Peipoch.
Organització: kollectiu Kampdevànol. (Menú: arròs, botifarra amb patates, postres, beguda, pa,
cafè i gotes). A les 23.30 h, a la sala Diagonal, nit de concerts amb els grups Stamps i Insershow
(banda solidària di- versions revolucionàries/ Barcelona). Entre concert i concert actuarà PD
Kalavera. Organització: kollectiu Kampdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. Notes: Durat el
concert es celebrarà el III concurs de Titius. Les inscripcions del concurs de Titius es faran el
mateix dia). A les 23.30 h, a can Ribalaigua, I disco Bàsket Sènior. Organització: Club Bàsquet
Campdevànol. Notes: L’espai comptarà amb una carpa illuminada multicolor amb diverses
sorpreses durant la nit. A les 23.30 h, al pont de la Farga, festa MCC Light Performance amb
show de foc, juntament amb el locutor i Dj Adirà Ortega. Organització: Moto Club Campdevànol.
15
Festa Major de la Gala 2012. Tot el matí, a tot el poble, X concurs de pintura ràpida “Coll i
Bardolet” i VII concurs de dibuix infantil. Organització: Associació de pintors “Coll i Bardolet” i
Regidoria de Cultura i Festes. Notes: Per consultar les inscripcions i les bases, dirigiu-vos a
l’Ajuntament i solliciteu el díptic del concurs o a la pàgina web: www.campdevanol.org. A les 10
h, al camp de futbol municipal, partits de futbol base. Categories benjamí i alevins de l’escola de
futbol del Ripollès. Organització: Unió Esportiva Campdevànol. Durant tot el dia, a les pistes de
tenis, XXXIII campionat de tenis de Campdevànol. A les 10.15 h, final de dobles. A les 12 h, final
de pàdel i a les 17 h, final individual i consolant de tenis. Organització: Club Tennis de
Campdevànol. De les 11 a les 13 h, a la plaça Anselm Clavé – Estand de la Gala 2012, votació de
la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2012. Organització: Regidoria de Cultura i Festes.
Collaboració: Entitats del poble. A les 12 h, a l’església parroquial, repicament de campanes
anunciant la Festa Major. Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 12 h, al centre cívic la
Confiança, inauguració de l’exposició retrospectiva “Coll i Bardolet, una mirada
campdevanolenca”. Nota: Durant l’acte, es farà entrega del segon punt de llibre del centenari. A
les
16
h,
al
Casino,
VII
campionat
d’escacs
de
Campdevànol.
Inscripcions:
escacscampdevamol.bravehost.com o el telèfon: 649605122. Organització: Escacs Campdevànol.
Notes: Partides de 15 minuts per jugador. Sistema Suís a sis rondes. A les 16 h, a can Ribalaigua,
VIII campionat de Botifarra. Organització: kollectiu Kampdevànol. Notes: Inscripcions al mateix
dia, al preu de 20€. Hi haurà servei de bar. A continuació del campionat de Botifarra, I concurs
d’apilar caixes. Organització: kollectiu Kampdevànol. A les 16 h, al camp de futbol, campionat de
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lliga 3ª Catalana del grup 5è entre Riudeperes i Unió Esportiva Campdevànol. Organització: Unió
Esportiva Campdevànol. A les 16 h, a can Ribalaigua, plantada de gegants. Organització: Gegants
i Grallers de Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. Assistiran: Gegants de Ripoll, de Ribes,
de Centelles, de Prats de Lluçanès, de Sant Joan de els Abadesses i Campdevànol. A les 16.30 h,
a can Ribalaigua, sortida de la cercavila pels carrers del poble amb grallers i gegants.
Organització: Gegants i Grallers de Campdevànol i Regidoria de Cultura i Festes. A les 16.30 h, al
pavelló Mercè Guix, partits del Soldatal–club Bàsquet Campdevànol. Organització: Club Bàsquet
Campdevànol. De les 18 a les 20 h, a la plaça Anselm Clavé – Estand de la Gala 2012-, votació
de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2012. Organització: Regidoria de Cultura i Festes.
Collaboració: Entitats del poble. A les 18 h, a la plaça de la Dansa, animació infantil amb el
Galàpet Verd. En acabar, entrega dels premis del IX concurs de pintura ràpida de Campdevànol
“Coll i Bardolet” i del VI concurs de dibuix infantil. Organització: Associació de Pintors Coll i
Bardolet i Regidoria de Cultura i Festes. A les 20 h, a l’església parroquial, missa de la vigília.
Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 22.30 h, a la sala Diagonal, estrena a
Campdevànol de l’espectacle de dansa “Comte Arnau” de l’Esbart Marboleny. Organització:
Regidoria de Cultura i Festes i la sala Diagonal. Preu de l’entrada: 5€. A les 22.30 h, a la plaça
dels Donants i al passeig de la Solidaritat, ruta dels vàndals. Preu per persona: 3€. Organització:
Cau dels Vàndals i kollectiu Kampdevànol. Notes: Inscripcions a partit de les 21 h, al Cau dels
Vàndals. Hi haurà premis pels guanyadors. A les 23.30 h, a can Ribalaigua, nit de música
electrònica. Organització: kollectiu Kampdevànol. A les 23.30 h, a can Ribalaigua, II disco Bàsket
Sènior. Organització: Club Bàsquet Campdevànol. Notes: L’espai comptarà amb una carpa
illuminada multicolor amb diverses sorpreses durant la nit. A les 23.30 h, al pont de la Farga,
festa MCC amb Dj. Chistian PF. Organització: Moto Club Campdevànol. A les 00 h, a la plaça de la
Dansa, concert de lluna plena amb en Juli Piris. Organització: Blue produccions musicals i
Patronat de cultura. A les 3 h, a la sala Diagonal, concert de matinada amb l’actuació de “La Loca
Histéria”. Preu de l’entrada: 4€. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i Sala Diagonal.
16
Festa Major de la Gala 2012. A les 7 h, a la plaça de l’Església, cercavila amb els grallers de
Campdevànol i xocolatada. Organització: Veïns de Campdevànol i Grallers de Campdevànol. De
les 9 a les 13 h, a la pedrera de la colònia Herand, tir al plat. Organització: Societat de Caça La
Roca. A les 11.15 h, a la plaça Anselm Clavé, passant de Festa Major amb la Cobla la Flama de
Farners. Organització: Ajuntament de Campdevànol. A les 11.30 h, a l’església parroquial, missa
solemne de la festa major amb la Coral dels Amics de la Processó. Organització: Parròquia de
Campdevànol i la Coral dels Amics de la Processó. A les 12.30 h, a la plaça Anselm Clavé, acte de
proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2012. Organització: Ajuntament de
Campdevànol. Notes: l’acte de presentació comptarà aquest any amb la presència de pubilles i
hereus procedents d’arreu de Catalunya. La sardana d’honor en record el pintor Josep Coll i
Bardolet, serà aquest any “Cants de Mallora”, de Francesc Pujol. A les 18 h, a la plaça de la
Dansa, ballada de la Gala amb la Cobla la Flama de Farners, seguida de l’acte institucional del
centenari del naixement del pintor Coll i Bardolet, amb l’actuació del Parado de Valldemossa. A
les 19.30 h, a la sala Diagonal, concert del centenari “Coll i Bardolet”, notes d’una vida”. Preu de
l’entrada: 5€. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la Sala Diagonal. Notes: Presentaran el
concert els regidors de Cultura de Valldemossa i Campdevànol, Xiscu Mulei i Marta Bardulet. A
l’entrada del concert, l’Ajuntament ofereix el còctel de benvinguda de la Gala. L’obertura de
portes serà a les 18.30 h. A les 23.30 h, a la sala Diagonal, ball de Gala en honor de Valldemossa
amb el conjunt New York. Preu: 2€. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la Sala Diagonal.
Notes: Durant el ball es sortejarà un viatge a Valldemossa per a dos persones entre els
assistents. L’Alcalde de Valldemossa, farà entrega del premi al guanyador.
17
Festa Major de la Gala 2012. A les 11 h, a l’església parroquial, missa. Record per als nostres
difunts. Organització: Parròquia de Campdevànol. A les 18 h, a la plaça de la Dansa, ballada de la
Gala, amb la cobla Ciutat de Girona i ballada de sardanes. Organització: Regidoria de Cultura i
Festes. A les 19.30 h, a la sala Diagonal, concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana.
Preu: 4€. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la Sala Diagonal. Notes: S’oferirà un tastet
i còctel de benvinguda a tots els assistents. L’obertura de les portes serà a les 18.30 h. A les
23.30 h, a la sala Diagonal, ball del confeti amb l’Orquestra Selvatana, i tot seguit, actuació del
grup musical Los Pachucos. Preu: 5€ (inclou una bossa de confeti). Notes: 1€ per cada bossa de
confeti extra. Durant tota la nit i com a novetat, hi haurà un gran canó que dispararà confeti
entre tots els assistents. Organització: Regidoria de Cultura i Festes i la Sala Diagonal.
18
Festa Major de la Gala 2012. A les 17 h, a la residència geriàtrica, missa. Organització:
Parròquia de Campdevànol. Notes: No hi haurà missa a la parròquia. A les 17.30 h, a la plaça de
la Dansa, animació infantil i festa de l’escuma a càrrec de David El Mag. Organització: Regidoria
de Cultura i Festes. A les 19 h, a la plaça de la Sardana, audició de sardanes amb la cobla Els
Rossinyolets. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. Notes: S’oferirà coca, vi i llonganissa a
tots els assistents. A les 22 h, a can Ribalaigua, gran espectacle piromusical de fi de festa a
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càrrec de la pirotècnica Sant Roc. Organització: Regidoria de Cultura i Festes. Notes: La selecció
musical ha estat portada a terme per la família del pintor Josep Coll i Bardolet en atenció a les
preferències musicals de l’artista. Recomanem els entorns de cal Ribalaigua, per tal de veure el
piromusical amb tota la seva esplendor.
21
Celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer. A les 19 h, a la sala Auditori del centre cívic,
xerrada: Paraules que es veuen. La comunicació verbal i no verbal en persones amb demència,
amb la Sra. Eulàlia Cucurella i Fabregat, Presidenta de la Fundació Alzheimer de Catalunya. Tot
seguit, presentació del llibre “Jocs pràctics per exercitar la memòria”, realitzat pel grup VLFundació Vella Terra. Organització: Residència Assistida de Campdevànol (Fundació Vella Terra) i
Regidoria de Benestar Social. A les 20 h, a la sala Auditori del centre cívic, presentació i estrena
del curtmetratge “El curiós cas dels habitants de Campdevànol”, produït per Fundació Vella Terra.
Organització: Residència Assistida de Campdevànol (Fundació Vella Terra) i Regidoria de Benestar
Social. Notes: Hi haurà un petit refrigeri.
23
Caminada. Recorregut: La Canya – Volcà Aiguanegra – Begudà (Garrotxa). Organització: GEC –
Senders. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Música Tres.
29
Donació de sang.
30
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Babbel.
Exposicions i altres activitats
• Centre Cívic: Sala Auditori i escala del centre cívic, exposició retrospectiva “Coll i Bardolet”, una
mirada campdevanolenca. Inauguració, dissabte dia 15 de setembre, a les 12 h. Horari: Dissabte
de 16 a les 20.30 h. Diumenge de les 10 a les 13.30 h i de les 16 a les 20.30 h. Dilluns de les 10
a les 13.30 h i de les 16 a les 20.30 h. Nota: Per motius de seguretat la sala tindrà un aforament
limitat.
• Sala Biblioteca i Sala Polivalent: Obres del concurs de pintura ràpida i dels alumnes de
l’Associació de Pintors Coll i Bardolet. Inauguració: dissabte dia 15 de setembre, a les 12 h.
Horari: Dissabte a dimarts, de les 12 a les 13.30 h i de les 18 a les 20.30 h.
• Sala exposició del centre cívic: Tapissos de l’Associació de Dones “El Roser”. Inauguració:
divendres a les 19.15 h. Horari: dissabtes a dilluns, de les 12 a les 13.30 h i de les 18 a les
20.30 h.
• Sala del Molí: Exposició de pintura de l’artista Angus Tengo Cáceres, amb el títol: “La terra, la
nostra terra. Plena de muntanyes, boscos, flors, fades, nans i tota mena de sers mitològics
existeixen sota la mirada d’una artista. Els ulls embruixats”. Exposició de punt de creu de Maria
Sabao. Inauguració: divendres a les 19 h. Horari: dissabte a dimarts, de les 12 a les 13.30 h i de
les 18 a les 20.30 h.
• La Confiança: Punt d’informació turística i cultural. Punt TIC. Local d’entitats. Sala
Polivalent. Cursos i tallers formatius. Exposicions... Dimarts, dimecres i dijous d’11 a 14 h.
Dimarts, de 16 a 19 h.
• Pinacoteca Coll i Bardolet. Horari: Divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
• Lliga federada de petanca. Organització: Club Petanca Campdevànol.
• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol
• Diumenge 2 de setembre, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: Els misteris dels Sants
Cristòfols. Lloc de realització: punt de trobada a la plaça Clavé, davant de l’Ajuntament. Visita a
“la Vella”, l’església més antiga de Campdevànol, que conté unes misterioses pintures
descobertes fa uns 100 anys. 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. Organització: CEA Alt Ter.
CAMPRODON
2
Cursa de Coll d’Àres. Sortida a les 10 h de la plaça de Santa Maria, Camprodon – Molló – Prats
de Molló. Inscripcions a partir de les 9 h. Servei de bus per tornar.
8
Aplec dels Roures. A les 11 h, a l’església dels Roures, missa. A partir de les 12 h, sardanes
amb la Bisbal Jove. A les 19 h, al monestir de sant Pere, recital líric “Tribut a Verdi i Wagner”, a
càrrec de Donatella Schiavone, soprano i d’Àlex Morandini, pianista.
9
Trobada gegantera. A les 12 h, inici de la cercavila pels carrers del poble. A les 13.30 h, a la
plaça de Santa Maria, ballada. Entrega dels records commemoratius.
9
Acte de la Diada . Caravana cap a la independència. Organització: Assemblea de Camprodon.
11
Diada de Catalunya. A la tarda, a la plaça de la Vila, cants tradicionals catalans amb el grup
“Escampillem”.

...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
31
Festa Major 2012. A les 22.30 h, a la plaça Coberta, 22è gran quinto. A continuació, ball amb
Carles Xandri.
1
Festa Major 2012. A les 9 h, al pati de les escoles, 6è campionat de petanca. A les 9.30 h, al
camp de futbol, tirada social – tir al plat. A les 16 h, a la plaça Coberta, 21è campionat e botifarra
(1er memorial Ramon Cortacans “Segarra”)- Inscripcions 1 hora abans. A les 17 h, a la plaça
Coberta, espectacle infantil a càrrec de disco baby. A continuació, festa de l’escuma. A les 23 h,
correfoc amb els Diables de Ripoll. A les 00 h, a la plaça Coberta, gran ball amb el grup
Maracaibo Quartet. A les 3 h, disco mòbil.
2
Festa Major 2012. A les 10 h, cercavila a càrrec de la Principal de Berga. A les 11 h, a la plaça
Coberta, parc infantil. A les 13 h, a la plaça Coberta, sardanes a càrrec de la Principal de Berga. A
les 18 h, a la plaça Coberta, tradicional ballada de la Dansa Gombrenesa, orquestrada per la
cobla la Principal de Berga. A continuació, sardanes amb la mateixa cobla. A les 19 h, a la plaça
Coberta, concert i ball de vetlla amb el grup Café Trio.
3
Festa Major 2012. A les 11 h, a la plaça Coberta, jocs per a petits i grans. A les 18 h, a la plaça
Coberta, ball Cerdà amb la cobla la Principal de Berga. A continuació, ballada de sardanes amb la
mateixa cobla. A les 19 h, a la plaça Coberta, ball de tarda amb Enric el vocalista.
4
Festa Major 2012. A les 19 h, a la plaça Coberta, “mar i muntanya” (Sardines, cansalada, pa i
vi).
Exposicions i altres activitats
• Diumenge 30 de setembre, 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 una mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. Durant la visita s’explica 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!. Només 2€ d’entrades per
persona, en concepte d’entrades. Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn.
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org
• Diumenge 16 de setembre, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: Terra de mites; Montgrony a
l’any 0. Lloc: punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita per la terra fronterera de
Gombrèn, que inclou al Museu del Comte Arnau, el Centre d’Interpretació Montgrony any 0 i el
santuari de Montgrony, on s’expliquen la història i l’origen de mites com Otger Cataló. Preu: 8€;
menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès
Convida!. Només 2€ d’entrades per persona. Lloc: punt de trobada, a la plaça del Roser de Gombrèn.
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org
• Dissabte 29 de setembre, de les 18.30 a les 20.30 h, la tardor, temps de brama. Anirem fins al
territori dels cérvols i provarem de sentir els seus brams i de veure’ls, ja que en aquesta època de
l’any, que és quan entren en zel i surten de la protecció dels boscos. Preu: 6€; menors de 12 anys:
gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida! Organització: CEA
Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.
LES LLOSSES
2
Festa Major de Sovelles. A les 13 h, missa, vermut i rifa. A les 17 h, ball amb Isidre. Lloc:
Rectoria de Sovelles. Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festes de les Llosses.
9
Festa Major de les Llosses. A les 13 h, missa, vermut i rifa. A les 17 h, al restaurant de can
Dachs, ball amb Isidre. Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festa de les
Llosses.
16
Festa Major de Palmerola. A les 13 h, missa, vermut i rifa. Lloc: a l’església de Palmerola.
Organització: Ajuntament de les Llosses i Comissió de festes de les Llosses.

LLANARS
9
13è Festival de Música de la Vall de Camprodon. A les 19h, a la sala de ball, Cris Juanico,
presenta: Dues pedres.
21
Festa Major 2012. A les 19 h, a la sala de festes, venda de samarretes de la Festa Major. Al
vespre, engalanament de carrers. A les 21 h, al passeig del Mn. Lluís Suriñach, espectacle de foc,
piromusical i traca d’inici de la Festa Major 2012. A les 22 h, sopar del jovent. A les 00.30 h, a la
sala de festes, disco mòbil.
22
Festa Major 2012. A les 10 h, visita del jurat a tots els carrers engalanats del poble. A les 11.30
h, a l’església de Sant Esteve, celebració de l’eucaristia. La Principal de Banyoles acompanyarà
cantant la missa. A les 12.30 h, al balcó de l’Ajuntament, pregó de Festa Major, a càrrec de Laura
Pedrosa i Xavier Blanch, la Pubilla i l’Hereu 2011. A les 13 h, a la plaça de l’Om, dues sardanes
amb la Principal de Banyoles. La segona serà la sardana de “Llanars festiu”. A les 16.30 h, a la
sala de festes, espectacle d’animació infantil amb el Mag Selvin. A les 16.45 h, a la pista
poliesportiva, partit de futbol: casades contra solteres. Inscripcions a l’Ajuntament. A les 17.30 h,
a la pista poliesportiva, partit de futbol: casats contra solters. Inscripcions a l’Ajuntament. A les
18 h, a la plaça de l’Om, audició de sardanes amb la Cobla Escola de Blanes. A les 00 h, a la sala
de festes, gran ball de nit amb l’orquestra Montecarlo. A les 3 h, a la sala de festes, disco mòbil.
A les 5 h, gran despertada per a tots els carrers de Llanars.
23
Festa Major 2012. A les 12 h, a l’església de St. Esteve, missa solemne cantada amb
l’acompanyament de la Blanes Orquestra i ofertori. A les 13 h, a la plaça de l’Om, dues sardanes
amb la Blanes Orquestra. A les 16.30 h, a la sala de festes, tallers infantils i inflables gegants. A
les 17 h, a la plaça de l’Om, cinc sardanes amb la Blanes Orquestra. Tot seguit, a la plaça de
l’Om, danses tradicionals catalanes amb els Dansaires de l’Om i un esbart convidat. A les 13 h, a
la sala de festes, concert de festa major i ball de nit amb la Blanes Orquestra. Al ball, s’elegirà
l’Hereu i la Pubilla 2012 i s’entregaran els premis de l’engalament de carrers.
24
Festa Major 2012. A partir de les 12 h, al camp del Tir, arrossada. A les 16 h, al camp del Tir,
activitats variades d’entreteniment per a totes les edats i danses collectives. A les 19 h, a la sala
de festes, ball de tarda amb l’Amadeu.
25
Festa Major 2012. A les 10 h, al camp del Tir, tir al plat i esmorzar popular. (Els tiradors han de
disposar del corresponent permís) A les 16 h, a la plaça de l’Om, trobada de dones per anar a
caminar. A les 16 h, a la sala de festes, campionat de truc. Tot seguit, a la sala de festes, ball de
fi de festa amb el Duo Jubi i en Simó a la bateria.
MOLLÓ
2
Cursa de Coll d’Ares. Itinerari: Camprodon –Molló – Coll d’Ares – Prats de Molló. Sortida a les
10 h, a la plaça de Santa Maria de Camprodon. Tornada des de Prats de Molló amb autobús.
Inscripcions a les 9 h, el mateix dia 2 de setembre, a la plaça de Santa Maria de Camprodon.
9
Fira de la Trumfa. A partir de les 10 h, i durant tot el dia, a la plaça Major i carrers adjacents,
Fira de trumfa, amb venda de trumfes i d’altres productes artesanals. A les 10.30 h, a la plaça
Major, taller de cuina amb trumfes per a la mainada. A les 11.30 h, a la plaça Major, degustació
de la trumfa, a càrrec dels restaurants del municipi. A les 12 h, a la plaça Major, “El teu pes en
trumfes”, aconsegueix els mateixos quilos de l’autèntica trumfa de Molló segons el teu pes. A les
12.30 h, a la plaça del Conflent, jornada castellera amb els castellers de la Vila de Gràcia. A les
17 h, a la plaça Major, IV Campionat local de pelar trumfes.
Exposicions i altres activitats
• Dilluns 10 de setembre, d’11.30 h a 13 h, visita guiada: Molló, cruïlla de camins. Recorregut
per la vila de Molló, per descobrir la història i la seva joia del romànic, l’església de Santa Cecília.
Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El
Ripollès Convida!. Lloc: plaça de l’Ajuntament de Molló. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 –
www.alt-ter.org.
PARDINES
11
Diada Nacional de Catalunya. A les 18 h, a la plaça del Padró, xocolatada popular.
29
Olla del Segadell. Hora de sortida a les 7 h. Lloc: plaça del Padró. Recorregut: Pardines, pla de
Batibaumes, Puig Cerverís, Collada de Maianell, Puig de Mont-Roig, Collada Verda, Coll de Pal,
Puig Estela, Portella d’Ogassa, Taga, Coll de Bac i Pardines. Temps de recorregut: de 10 a 12
hores. Per participar cal disposar de la llicència de la FEEC o una assegurança equivalent.
Organització: Centre Alpí Vall del Segadell.
PLANOLES
1
A les 19 h, X Cicle de concerts a les Esglésies de la Baronia de Toses “Romànic en Viu
2012”. A l’Església de Sant Vicenç de Planoles, l’Oca Underground. Conferència de Broadway.

...Planoles
Aquesta companyia de teatre badalonina ens ofereix una selecció de grans temes del teatre
musical. Per a més informació: www.romanicenviu.cat
22
A les 19 h, berenar – sopar solidari. Organització: ONG Namlo Europa, en el marc de
l’agermanament de l’escola Núria Morer i Pi de Planoles i l’escola de Sabhung del Nepal.
23
A les 18.30 h, presentació del llibre: “El Camí dels estels”, una novella de Edu Sallent basada
en l’alpinista Oscar Cadiach i del documental: “Més enllà del Kumbhakarna”, sobre l’escalada
dels 14 8.000 metres, per part del xerpa nepalès Migma.
QUERALBS
8
Festa Major de Serrat. A les 23 h, ball amb el grup Camelot.
9
Festa Major de Serrat. A les 12 h, missa a l’església de Fustanyà. A les 17 h, xocolatada i jocs
de cucanya.
Vall de Núria
1
Activitats de sant Gil.
8
Festivitat de la Mare de Déu de Núria.
11
Diada Nacional de Catalunya.
• A demanda, visita guiada a Núria. Pelegrinatge a les arrels mítiques i a les forces tellúriques més
importants de Catalunya, visitant la capella de sant Gil, el santuari i llegint poetes i literats. Preu per
persona: 10€. Guia turístic habilitat: Sr. Miquel Sitjar i Serra. Collaboració: Patronat de Turisme de
la Vall de Ribes.
RIBES DE FRESER
1
50è aniversari del concurs d’habilitats de gossos d’atura de la Vall de Ribes. Durant el
matí, a la plaça del Mercat, activitats infantils del món dels pastors: concurs de dibuix i gimcana,
a càrrec del Museu Etnogràfic. A les 17 h, activitats de dinamització: ball i màgia amb el Mag
Marcel. A les 18 h, a la plaça del Mercat, xocolatada. A les 18.30h, presentació del llibre de Pere
Bonada: “Records d'un pastor transhumant de Queralbs a Cadaqués". A les 19 h, al teatre
municipal, tastet de formatges Idiázabal. A les 21.30 h, a la plaça del Mercat, sopar popular i ball
amb Orient Express. Preu del tiquet: 10€ a l’Oficina de Turisme. Activitats complementàries:
exposició d’estris i de material del pastor; exposició del 50è aniversari, al teatre; menú del pastor
dels fogons, etc.
2
50è aniversari del concurs d’habilitats de gossos d’atura de la Vall de Ribes. A les 10.30
h, al camp de futbol, 50è concurs d’habilitats de gossos d’atura de la Vall de Ribes. Petita mostra
d’artesania i espectacles diversos a les mitges parts. Preu entrada: 4€.
7
A les 21.30 h, cinema amb la pellícula: La piel que habito. Organització: Cine Club.
8
Fira de la Mel.
9
Fira de la Mel.
10
A les 20 h, marxa de torxes. Organització: Ómnium Ripollès.
11
A les 21 h, cinema amb el documental de la República i sessió de filmoteca de Catalunya i
federació de cineclubs. Organització: Cine Club. A les 22.30 h, cinema amb la pellícula: La Maleta
Mejicana.
16
A les 18 h, cinema amb la pellícula: Tintin i el Secret de l’Unicorn. Organització: Cine Club.
29
A les 17 h, Jornades Europees del Patrimoni. Visites guiades sobre el patrimoni i arquitectura
de Josep Danés.
30
A les 12 h, Jornades Europees del Patrimoni. Visites guiades sobre el patrimoni i arquitectura
de Josep Danés.
30
A les 18 h, cinema amb la pellícula: Els Barrufets. Organització: Cine Club.
Exposicions i altres activitats
• Del 19 d’agost al 3 de setembre de 2012, exposició del 50è aniversari del concurs de gossos
d’atura a Ribes de Freser.
• A partir del 10 d’agost, comença l’exposició de labors i manualitats al carrer Major, número 9.
Organització: Associació de Dones i Fil de l’Ariadna.
• OT Vall de Ribes. A partir del 24 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, des de les 10 h, una
hora passejant per la fresca de Ribes, mentre en coneixem la història, llegendes i patrimoni amb
l’ajuda dels seus nans, castells, fonts i contes. També, a partir de les 17 h. Preu per persona: 5€.
Guia turístic habilitat: Sr. Miquel Sitjar i Serra. Collaboració: Patronat de Turisme de la Vall de
Ribes. Tel.: 972 72 77 28.
• Dimarts 11 de setembre, de les 11 h a les 13 h, visita guiada: Els castells dels nans de Ribes
de Freser. Tot passejant per la vila de Ribes de Freser descobrirem els seus orígens, entre ells el
dels castells 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. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.

RIPOLL
1i2
XV Raid Hípic de Ripoll: Raid Comte Arnau. Puntua per la copa de raids FEI. Organització:
Country Club Hípic del Ripollès.
1i2
Fira Teralia. Teràpies naturals,
energètiques i productes naturals. Més informació a:
www.firateralia.com. Organització: Centre Amunay.
2
A partir de les 10 h, torneig de futbol femení. Equips CE Europa, UE l’Estartit i Vic-Riuprimer
FC. Lloc: camp municipal d’esports. Organització: Club Futbol Ripoll.
2
Marxa cicloturista. Organització: Club Ciclista.
7
A les 21 h, Exquisits. Festival poètic d’estiu de Ripoll. Francesc Garriga (Sabadell, 1932). Lloc:
terrassa del restaurant Crocus. Organització: restaurant el Crocus i Associació.
8
A les 17 h, a la plaça de la Lira, presentació de les pubilles, hereus, pubilles i hereuets de
Ripoll 2012. Espectacle de màgia amb el Petit Mag, coca i xocolata i inici de la votació popular.
Continuarà el diumenge 9 de setembre, durant el matí a l’Oficina de Turisme. Entrega del premi
“Kit d’eines de jardineria” de la campanya “Posa una flor al teu balcó”, impulsada per les floristes:
Botanicus Kit Garden, La Ripi, Alarcon, Espiga Verda, Floristeria Ripollesa i Decorflor i
l’Ajuntament de Ripoll. Organització: CIT.
8
Open tennis taula. Organització: pavelló municipal.
9
A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, elecció de les pubilles, hereus, pubilletes i hereuets de
Ripoll 2012. A partir de les 18 h, concert amb “No em fotis”. Organització: CIT.
10
A les 18.30 h, a la rotonda de l’Institut i a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, penjada de
l’Estelada. Organització: Assemblea del Ripollès.
11
A partir de les 11.30 h, al monestir de Santa Maria de Ripoll, la Diada de l’11 de setembre.
Sardanes amb la cobla Rossinyolets. Glossa de la diada, a càrrec de Jofre Domènech i Badia,
coordinador de Ripollès per la Independència de l’Associació Nacional Catalana. Organització:
Ajuntament de Ripoll.
20
A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada de la biblioteca Lambert Mata, l’hora del conte a càrrec
de Gadi. Organització: Ajuntament de Ripoll i biblioteca Lambert Mata.
23
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb V. Bells Temps. Organització: Ajuntament de
Ripoll i Comissió de Festes.
28
A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine Club ARIC.
28
a les 12 h, a la sala Josep M. Anglada de la biblioteca Lambert Mata, club de lectura. Comentari
colloqui del llibre de Mark Twain: “Les aventures de Tom Sawyer”, traducció de Josep Carner.
Moderadors: Quim Viñas i Ramon Alabau. Organització: Ajuntament de Ripoll i biblioteca Lambert
Mata.
29
Fira del disc. Lloc: plaça de la Lira.
29
Els dies 29 i 30 de setembre, a Sant Miquel de la Roqueta, festa de Sant Miquel de la
Roqueta. Activitats amb motiu dels 100 anys del Patrimoni Modernista de Ripoll. Organització:
AV barri.
30
Caminada esplais.
Exposicions i altres activitats:
• Cursos de tècniques artístiques i oficis artesanals: boter i cuireter, maquetisme, tall de
fusta, tallers artístics de pintura per adults i per a infants. Informació i inscripcions:
Ajuntament de Ripoll. Tel: 972 71 41 42. Organització: Ajuntament de Ripoll.
• Activitats esportives municipals. Informació i inscripcions a partir del dia 16 de setembre, a la piscina
municipal. Tel: 972 70 23 56. Organització: Ajuntament de Ripoll.
• Escola d’idiomes. Anglès i Francès. Pre–inscripcions, per internet fins el 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
• Fins el dia 11 de setembre, exposició “Montferrer escultures”. Lloc: Museu Etnogràfic de Ripoll.
• Durant tot el mes, exposició de pintures i gravats de Núria i Josep Lázaro. Lloc: sala Josep M.
Anglada de la biblioteca Lambert Mata. Organització: Ajuntament de Ripoll i biblioteca Lambert Mata.
• Del 21 al 30 de setembre, exposició dels treballs dels alumnes dels cursos: “Tècniques
artístiques” curs 2011 – 2012. Lloc: sala Abat Senjust. Organització: Ajuntament de Ripoll.
• 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.
• Diumenge 9 de setembre, de les 17 h a les 19 h, visita guiada: ”Cinc segles forjant Ripoll”.
Lloc de realització: punt de trobada a l’Oficina de Turisme de Ripoll. Acompanyats d’un monjo del
monestir, es descobreixen diferents racons i elements històrics de la vila vella de Ripoll. Durant el
recorregut es visita l’interior de la Farga Palau i s’explica la importància del treball del ferro per a la
vila i la comarca. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de

...Ripoll
la campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles als establiments d’hostaleria i
restauració adherits. Organització: CEA Alt Ter.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
1
Festa Major 2012. A les 18 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba, presentació del monogràfic de la
Festa Major de Sant Joan de les Abadesses: Històries fantàstiques de Sant Joan de les Abadesses.
Text de Ramon Cotrina i dibuixos de Jordi Canelles.
5
A les 19 h, a la cafeteria l’Abadia, exposició de fotografia:“Illusions dins les maletes”, de
Marina Miquel. Fotografies oficials del grup Txarango. La inauguració comptarà amb la presència
dels membres del grup.
7
Festa Major 2012. A les 19 h, a l’Era d’en Serralta, taller de teatre: “Dret a la diversitat:
actuant per la inclusió”. Activitat de teatre amb monitors/es internacionals. Obert a tots els
públics. Organització: Esplais Catalans (ESPLAC). A les 19 h, a l’espai Art l’Abadia, inauguració de
l’exposició: “Escultures de terra cuita, una aproximació a la vida”, de l’escultor Francesc Fajula. A
les 21 h, a la plaça Major, sopar de Festa Major. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de
l’Abadia, fins el dijous 6 de setembre. Preu del tiquet: 10 €. Preu del sopar + entrada concurs de
monòlegs: 15 € (obsequi del mocador de la Festa Major). A les 22.30 h, al pavelló municipal,
concurs de monòlegs. Entrada: 5 € - Venda anticipada a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
A les 23.30 h, a la plaça Major, Entrevoltes 2012, amb l’actuació de Laietans que realitzaran una
cercavila que començarà a la plaça Anselm Clavé i acabarà a la plaça Major. A continuació,
concert amb els grups: Laietans, Dekrèpits i Kòdul. Organització: Jovent Actiu Santjoaní (JAS).
Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 00 h, a l’escorxador, Disco Mòbil.
Organització: Protecció Civil de Sant Joan de les Abadesses.
8
Festa Major 2012. A les 8.30 h, al passeig Comte Guifré, Panxus Fortus: bicicletada de pes per
a persones de més de 90 quilos. Les persones que pesin menys, cal que portin una motxilla. A les
8 h, es procedirà a pesar els participants. Inscripcions: Calçats Nogué. Organització: Grup
Bicicleta de Muntanya (GBM). Collaboració: UE Sant Joan i Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses. De les 10 a les 14 h, a l’ecomuseu El Molí Petit, jornada de portes obertes. Entrada
gratuïta. Organització: CEA - Alt Ter. A les 10 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol
amistós de pre – benjamins i benjamins. A les 11 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol
amistós d’alevins. A les 11 h, al palau de l’Abadia, inauguració de la setzena exposició de bonsais
locals i comarcals. Organització: Bonsai Associació Santjoanina. Collaboració: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses. A les 12.15 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol amistós
infantil. A les 15 h, al camp de la Cotolla, tirada social al plat. Organització: Societat de Caça “El
Pirineu”. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. A les 16 h, a la plaça de
l’Estació, trobada de gegants. Els gegants de Sant Joan, la Isaura i en Gentil, faran la cercavila
fins a la plaça Major, acompanyats dels gegants i de les colles geganteres convidades.
Recorregut: plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Pont Vell, carrer Berenguer Arnau, carrer
Ramon d’Urg, plaça Pompeu Fabra, Fundació Emma, carretera de Camprodon, carrer Pere Rovira,
plaça Torres i Bages, passeig Comte Guifré, carrer Major, carrer Tints, carrer Jussà, carrer
Corriols i plaça Major. A les 17 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol de segona
catalana: FC Base Roses – CE Abadessenc. A les 18 h, a la plaça Major, animació infantil, amb
l’espectacle Discobaby i escuma. A les 19 h, al camp municipal d’esports, partit de futbol amistós
de juvenils. A les 21.30 h, a la Fundació Emma, inici del passant de Festa Major, que continuarà
pel carrer Ramon d’Urg, plaça Anselm Clavé, carrer Sant Pol, carrer Comella, carrer Major, plaça
Major, carrer Ferrer i Olzina, plaça Abadessa Emma, plaça de l’Abadia i claustre del Monestir, des
on es podran escoltar les tradicionals serenates. La cobla Jovenívola de Sabadell interpretarà les
serenates: Campanes de Festa, de Maria Teresa Monclús, Havanera, de Josep Navarro, Toc de
Festa Major, de Ramon Oliveras i El Campanar del Monestir, de Narcís Oliveras. Seguidament,
juntament amb la cobla, es continuarà el passant pel carrer Bisbe Soler, carrer Sant Miquel,
carrer Abat Isalguer, carrer Tints, carrer Major i plaça Major. A continuació, a la plaça Major,
audició de sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A les 23.30 h, al pavelló municipal, ball
amb el grup Hotel Cochambre i Los Fabulosos Freak Brotrers. A continuació, punxa discs.
Entrada: 10 €
9
Festa Major 2012. A les 10 h, a la plaça Major, les autoritats, precedides pels gegants i la cobla
la Flama de Farners, s’encaminaran cap al Monestir per assistir a l’Ofici Solemne. Durant l’ofici, la
tenora tocarà un pas del Ball dels Pabordes. A les 11.45 h, a la plaça Major, la cobla la Flama de
Farners interpretarà la sardana d’honor, en memòria de Josep Dalmau i Novials. A les 12.30 h, al
passeig Comte Guifré, sardanes amb la cobla la Flama de Farners. A les 16 h, des de la plaça
Major, els Pabordes acompanyats del delegat de l’autoritat i precedits per la cobla, aniran a
buscar les Pabordesses, als seus respectius domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A les 17 h, a
la plaça Major, ball dels Pabordes amb la cobla la Flama de Farners. A les 18 h, al passeig Comte
Guifré, audició de sardanes amb la cobla Vila d’Olesa i la cobla la Flama de Farners. A les 21 h, a
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la plaça Major, I Combat de Cant Improvisat (corrandes, garrotins, nyacres, etc.). Inscripcions a
l'Oficina de Turisme fins al 7 de setembre. Hi haurà broquetes i entrepans. Organització: CUP
Sant Joan de les Abadesses. A les 22.30 h, al pavelló municipal, ball amb el Duo Continent.
Entrada gratuïta. A les 24 h, al pavelló municipal, La Chatta Orquestra i concert de Txarango. A
continuació, punxa discs. Entrada: 10 €.
10
Festa Major 2012. A les 9 h, al camp de la Cotolla, tirada social al plat. Hi haurà esmorzar per a
tothom. Organització: Societat de Caça “El Pirineu”. A les 11 h, a la Fundació Emma, concert de
la coral Jaume Nunó. Organització: Fundació Emma. A les 12 h, a l’avinguda Comte Guifré, carrer
Ramon d’Urg i plaça Anselm Clavé, sardanes amb la cobla Montgrins. A les 13 h, a l’església de
Sant Pol, concert de sardanes i música de cobla amb la cobla Montgrins. A les 17 h, al pavelló
municipal, concert de Festa Major, a càrrec de l’orquestra Montgrins. Entrada: 5 €. A les 18.30 h,
al camp municipal d’esports, partit de futbol amistós de veterans: combinat de veterans – CE
Abadessenc. A les 18.30 h, al passeig Comte Guifré, audició de sardanes amb la cobla Sant Jordi
– Ciutat de Barcelona. A les 21.30 h, des de la plaça Major, els Pabordes acompanyats del
delegat de l’autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar les Pabordesses, als seus respectius
domicilis i s’adreçaran a la plaça Major. A les 22.30 h, a la plaça Major, ball de Pabordes amb la
cobla Montgrins, i tot seguit, la sardana. A les 22.30 h, al pavelló municipal, ball amb Maria Alba.
Entrada: 3 € amb refresc. A les 00.30 h, al pavelló municipal, ball amb les orquestres Montgrins i
Montecarlo. A les 5 h, pels principals carrers de la vila, Diana Florejada amb els Grallers de Sant
Joan de les Abadesses. Tot seguit, al pavelló municipal, ball del Pijama amb l’orquestra
Montecarlo. Hi haurà xocolata i coca per a tothom. Entrada: 10 €.
11
Diada Nacional de Catalunya. A les 11 h, a la plaça Major i a la plaça de l’Abadia, sardanes
amb la cobla Mediterrània Old Vintage. A les 11.30 h, al claustre del Monestir, ofrena floral al
Comte Guifré, fundador del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i de la dinastia nacional
catalana. Interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya: Els Segadors. A continuació, a
l’avinguda Comte Guifré, plaça Escultor Pujol, carrer Ramon d’Urg i plaça Pompeu Fabra,
sardanes. A les 14 h, a la Font del Covilar, dinar popular. Menú: Arròs, llonganisseta, postres, pa,
vi i aigua. Hi haurà inflables per als més menuts. Preu: 10 €. Inscripcions: Oficina de Turisme –
Palau de l’Abadia, fins el dilluns 10 de setembre. A les 17 h, a la Font del Covilar, sardanes amb
la cobla Mediterrània Old Vintage. A les 18 h, davant del camp municipal d’esports, concentració
dels participants a la bogeria i festa de l’escuma. A les 19 h, al camp municipal d'esports, inici de
la bogeria i concurs de tirada d’aigua. Es valorarà la forma més original d’abocar aigua als
participants. Premi 100 €. Recorregut: carrer Ramon d’Urg, carrer Sant Pol, carrer Beat Miró,
carrer Major, carrer Tints, carrer Jussà, carrer Corriols, carrer Nobles Gironella, carrer Parassols i
Pi, carrer Mestre Jaume Nunó, plaça Abadessa Emma, carrer Sant Miquel, carrer Abat Isalguer,
carrer Tints, carrer Major i plaça Major. Després de la bogeria, a la plaça Major, sardana llarga
amb la cobla Mediterrània Old Vintage. A les 21.30 h, al Pont Vell, focs artificials.
16
A les 17h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David de Vic. Organització:
Associació del Casal.
16
A partir de les 8.30 h, al passeig Comte Guifré, XIII cursa d’alta muntanya Taga 2040 EVO.
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan.
16
A les 9 h, a l’abscís del Monestir, IV cursa de muntanya infantil de les Tres Creus.
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan.
22
Festa mexicana “El Grito”. A partir de les 10 h, a la plaça Major, parades artesanes de
productes mexicans. De les 11 h a les 13 h, a la plaça Major, tallers infantils a càrrec del Grup
d’Esplai Somnis. A les 11 h, al camp municipal d’esports, partit amistós de futbol entre mexicans i
santjoanins. A les 12.30 h, a l’auditori Jaume Nunó, conferència: L'exili català a Mèxic, a càrrec
del Sr. Josep Vall, Director de la Fundació Josep Irla i autor del llibre: Esquerra a Mèxic.
Intervindran el president i regidor de la secció local d'ERC de Sant Joan de les Abadesses, el Sr.
Sergi Albrich i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, la Sra.
Montserrat Tallant. Organització: Secció local d’ERC de Sant Joan de les Abadesses. A les 16 h, a
la plaça Major, trencament de pinyates. A les 17 h, espectacle musical: Fandango Jarocho, a
càrrec de la Comunitat mexicana de Son Jarocho de Barcelona. A les 19 h, Grito de
Independencia, a càrrec de la Sra. Norma Ang, Cònsol Encarregada del Consolat General de Mèxic
a Barcelona. A partir de les 19 h, Himne Nacional de Mèxic amb l’acompanyament de la Coral del
Casal Jaume Nunó. I sardana Un santjoaní a Mèxic, del Sr. Ramon Oliveras. A les 19.30 h,
actuació: Mariachi Folklórico México Canta. Totes les activitats són gratuïtes. Organització:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Collaboració: Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Consolat General de Mèxic a Barcelona i Consell Comarcal del Ripollès.
22
Donació de sang

...Sant Joan de les Abadesses
Exposicions:
• Casal d’estiu infantil a Sant Joan de les Abadesses: per a nens de 3 a 11 anys, de 9h a les 13h.
Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Per més informació: actiu@alt-ter.org
• 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.
• Visita a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14h. 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.
• Tots els dissabtes, visita guiada al Molí Petit i el Molí de les Abadesses, de 18 h a 19 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 pagaran 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 17 h a les
18 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 17 h a 19 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 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.
• El dia 8 de setembre, portes obertes a l’Ecomuseu el Molí Petit, de les 10 a les 14 h. Lloc:
Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. En motiu de la Festa Major de Sant Joan de
les Abadesses, visita gratuïta a l’espai museïtzat del Molí Petit i visualització dels audiovisuals.
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org.
• Els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, 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 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.
• Els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, 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.
• El dia 29 de setembre, a les 11.30 h, visita al Monestir de Sant Joan de les Abadesses dins les
Jornades Europees del Patrimoni. Visita guiada gratuïta. Punt de sortida: Oficina de Turisme –
Palau de l’Abadia. Organització: Àrea de Cultura i Turisme de Sant Joan de les Abadesses i
l’Associació Catalana de Municipis.
• El dia 30 de setembre, a les 17 h, visita de l’Abadessa al comte Arnau, “de la història a la
llegenda” dins les Jornades Europees del Patrimoni. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme
– Palau de l’Abadia. Organització: Àrea de Cultura i Turisme de Sant Joan de les Abadesses i
l’Associació Catalana de Municipis.

...Sant Joan de les Abadesses
• Fins el 29 d’octubre, de les 10 a les 14h i de les 16 a les 19 h, a l’espai d’Art l’Abadia, exposició:
Escultures de terra cuita – una aproximació a la visa de l’escultor Francesc Fajula.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
• Del 8 al 10 de setembre, de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h, a la segona planta del Palau de
l’Abadia, XVI exposició de bonsais locals i comarcals. Organització: Bonsai Associació
Santjoanina. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
SANT PAU DE SEGÚRIES
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Festa Major 2012. A les 17.30 h, des de l’església Vella (la Rectoria), repicada de campanes
anunciant el començament de la festa amb l’Hereu i la Pubilla 2011. A les 18 h, a la plaça de la
Generalitat, espectacle d’animació infantil amb Disco Baby. A les 20 h, al Molí, pregó de Festa
Major 2012, amb David Amenós presentant “contes per a viure millor”. A les 21.30 h, a Can
Baralla, XV sopar del jovent (cal recollir el tiquet amb antelació, fins el dijous 30 d’agost, al
restaurant Can Baralla). Preu: 12€ (per als menors de 18 anys, taula amb begudes no
alcohòliques). A les 22.30 h, a l’església parroquial Nou Temple, concert a capella de música
popular d’Iberoamericà. 4ensemble Vocal ens presentarà el seu treball: “Ciclo de canciones
Iberoamericanas”. A les 24 h, al pavelló municipal, concert jove amb les actuació de 9CPas, Dept
i Acció Festiva (Hi haurà el Bus Anem de Festa, consultar horaris al cartell).
1
Festa Major 2012. A les 8.30 h, VI caminada popular: la fageda de can Mic. Durada
aproximada: 4 hores. Punt de trobada i sortida a la plaça de la Generalitat. Hi haurà refrigeri per
als participants. A les 15 h, a la plaça de la Generalitat, campionat de botifarra local i partida
popular de parxís. A les 16 h, al pati de les escoles, exhibició de tir amb arc. A les 18 h, a la plaça
Francesc Estabanell, audició de sardanes amb la cobla infantil Escola de Blanes. A les 18 h, al
pavelló poliesportiu, bàsquet 3x3 mixt. (inscripcions al mateix pavelló). A les 20 h, missa
Vespertina. A les 22.30 h, al pavelló, concert i seguidament ball de festa major amenitzat per
l’Orquestra Terranova. A la mitja part, elecció de la pubilla i l’Hereu 2012 i seguidament, nit golfa.
2
Festa Major 2012. A les 11.30 h, pels principals carrers del poble, tradicional cercavila amb la
cobla Genisenca i tot seguit, ofici solemne acompanyat per la mateixa cobla a l’església parroquial
Nou temple, a les 12 h. En acabar, a la plaça de la Generalitat, ens oferiran 3 sardanes. A les
17.30 h, a la plaça de la Generalitat, audició de sardanes amb la cobla Genisenca. A les 19 h, al
pavelló municipal, actuació d’Anatol i trobada d’acordionistes. Entrada lliure. A les 23 h, al pavelló
municipal, ball de festa amb el Trio Camaleó.
3
Festa Major 2012. De les 10 h a les 14 h, al pati de les escoles, parc diversió infantil. A les 12
h, missa en sufragi als difunts de la parròquia. A partir de les 14 h, al pavelló municipal, dinar
popular. Seguidament, jocs de cucanya per a totes les edats, ball i gresca amb Amadeu & Cia. En
acabar, ball de la Maniera i festa de la escuma. A les 21 h, des del pati de les escoles, castell de
focs d’artifici per la pirotècnia Sant Roc. A les 23 h, al casal del poble el Molí, actuació.
Notes:
• Dinar popular: cal portar-se els coberts i els estris que es creguin convenients. Venda anticipada de
tiquets: 15€ adult i 10€ menors de 12 anys (a la farmàcia Traveria fins el dijous abans de les 20 h –
fora de termini, no s’admetrà cap més reserva-). El pavelló romandrà tancat, fins a les 13.30 h.
• Els actes a l’aire lliure, en cas de mal temps, es faran al casal del poble, El Molí o al pavelló
poliesportiu.
• La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar o alterar el programa d’actes en cas que sigui
necessari.
Exposicions:
• Labors de punt de creu, gentilesa de Mª Pilat Lapedra Grabulosa i gravats sobre linoleums,
gentilesa de Francesc d’Assis Ferrer Vives. Lloc: sala polivalent (antiga guarderia). Horari. Dissabte,
de les 11 a les 13 h i de les 16 a les 20 h i diumenge, de les 11 a les 13 h, i de les 17 a les 20 h.
SETCASES
1
A les 17 h, a la plaça Verda, trobada de músics sense solfa. Organització: Ajuntament de
Setcases.
2
A les 19 h, a l’església de Sant Miquel, concert de la Lídia Pujol. Organització: Festival de
Música de la Vall de Camprodon.
8
A les 12 h, a la plaça Verda, sardanes amb la cobla d’Osona. Organització: Ajuntament de
Setcases.
15
De les 11 a les 14 h i de les 16 a les 19 h, a la plaça Verda, inflables gratuïts. Organització:
Ajuntament de Setcases.
22
Els dies 22 i 23, durant tot el dia, fira i festa del bolet. Organització Ajuntament de Setcases.
28
Festa Major 2012. Dia del jovent: a les 00 h, a la sala dels Estudis, actuació d’en Miquel del
Roig.

...Setcases
29
Festa Major 2012. A les 11.30 h, passant cercavila pels carrers de Setcases. A les 12 h, missa.
A les 13 i a les 18 h, sardanes amb la cobla Costa Brava. Durant tot el dia, a la plaça Verda,
inflables per a tota la mainada, gratuïts. A les 22.30 h, concert i ball de festa major amb
l’orquestra Costa Brava. Elecció de la pubilla i l’hereu de Setcases.
30
Festa Major 2012. A les 12 h, missa en honor als difunts. A les 13 i a les 17 h, a la plaça Major,
sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. Durant tot el dia, a la plaça Verda, inflables per a la
mainada, gratuïts. A les 22 h, a la sala dels Estudis (baixos de l’Ajuntament), espectacle de
màgia, a càrrec d’Enric Magoo.
30
I Cursa de la Marrana. Organització: Ajuntament de Setcases i Club Excursionista Madteam.
1
Festa Major 2012. A les 10 h, a la pedrera de Felinc, tirada local al plat Hi haurà esmorzar pels
participants. A les 14 h, a la plaça dels Estudis, dinar de germanor.
TOSES
Nevà
9
X cicle de concerts “Romànic en Viu”. A les 19h, a l’església de la Mare de Déu del Carme, La
Gandula Jazz. Jazz interpretat per músics de la Vall de Ribes. Per més informació:
www.romanicenviu.cat
Exposicions i altres activitats
• A partir del 24 de juliol, obertura de les esglésies de Toses (de 15.30 h a 17.30 h), i Dòrria (de
les 18 h, a les 20 h), amb visita comentada sobre les pintures romàniques de les dues esglésies i
visita al conjunt històric de Dòrria. Preu per persona: 3€ cada visita. Guia turístic habilitat: Sr. Miquel
Sitjar i Serra. Collaboració: Ajuntament de Toses i el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes.
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
1
Excursió a Marineland. Organització: Grup de Caramelles de Vallfogona.
1
A partir del migdia, XV Raid Hípic de Ripoll “Raid comte Arnau”. Organització: Country Club
Hípic del Ripollès.
1
A partir de les 20 h, al local polivalent, lliurament dels premis del VI torneig de tennis local.
Suport de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament.
2
A les 17 h, a la sala polivalent, teatre: “Ens ha caigut la sogra”, a càrrec del grup de teatre local
Milany. Preu: 3€. Places limitades. Organització: Grup de teatre Milany.
5
A partir de les 9 h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Interessades trucar a la Mariví.
Tel: 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
11
XXVIII homenatge a la gent gran. A les 13 h, celebració de la missa a l’església de la Salut. A
les 14 h, al local polivalent, dinar. En acabar, ball en directe. Organització: Associació de Gent
Gran de Vallfogona i Ajuntament.
29
Jornades Europees del Patrimoni: descobrim l’evolució a Vallfogona de les feines del camp
des de la prehistòria fins als nostres dies. A partir de les 9 h, concurs de pintura ràpida. Exposició
gràfica a diversos establiments i indrets del poble. A partir de les 17 h, veredicte del concurs de
pintura, visita i debat a càrrec dels experts del Departament d’Arqueologia de la UAB.
Organització: Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament.
30
En Plafalgars convidat a la trobada de gegants amb barretina a Molins de Rei. Organització:
Gegants, timbalers i grallers del gegant Plafalgars.
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
Festa Major de la Roca. A les 18 h, animació infantil amb FEFE i Cia.
10
Festa Major de la Roca. A les 12 h, missa i a les 14 h, arrossada popular. Seguidament, ball
amb el trio “Què Tal”.
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.

