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Salutació del president
Sortir a l’exterior, esbargir-se i relacionar-se són 
inquietuds intrínseques a la humanitat. És evident, 
doncs, que després de tants mesos en què aquests 
delits s’han hagut d’aparcar, creixen les ganes de 
retrobament, de donar-nos les mans i de celebrar 
la germanor. Per això, la represa del calendari 
sardanista sens dubte convida encara més a sadollar 
aquestes necessitats.

L’experiència que de mica en mica anem acumulant 
en aquestes circumstàncies de pandèmia ens mostra 
com, amb prudència, les coses surten bé. És per això 
que val la pena fer, entre tots, tot el possible perquè els 
nostres pobles tornin a vibrar amb el so de la cobla i 
hi tornem a sentir les sensacions del punteig sobre les 
nostres places i passejos al ritme que marquen tamborí 
i contrabaix. I en això cal agrair la dedicació tenaç 
de les agrupacions de la comarca, els ajuntaments, i 
tothom que fa possible aquesta temporada sardanista 
al Ripollès.

Mantenir viva la sardana significa també mantenir viu 
l’esperit d’allò que volem que sigui la nostra societat: 
una melodia polifònica interpretada per molts però 
que sona com una de sola; un ball que, com més són 
els que el ballen, més sentit pren. I sense perdre de 
vista que l’un, sense l’altre, queden orfes. Us convido, 
doncs, a participar de tot això en cadascuna de les 
cites programades en aquesta guia. I, especialment, 
a la Trobada sardanista del Ripollès, que enguany 



acollirà Ripoll, el 13 de juny, amb la Sol de Banyuls i 
la Bellpuig Cobla. 

Desitjo, doncs, que entre tots aportem vida i alegria 
a les nostres contrades amb l’esperit de la sardana. I 
que l’anhelat retrobament i la germanor ens retornin 
aquesta calidesa que tant necessitem!

Joaquim Colomer i Cullell
President del Consell Comarcal del Ripollès



Salutació de l’alcalde
La darrera Trobada Sardanista Comarcal a Ripoll es va 
celebrar el 2003 i enguany a la nostra vila tornarem 
a tenir l’oportunitat d’acollir-la. Tenim moltes ganes de 
poder rebre a veïns i veïnes d’arreu de la comarca per 
compartir la XXXI edició d’aquest esdeveniment, per 
viure junts una vegada més la tradició sardanista. I és 
que el Ripollès és un territori on hi és molt arrelada, un 
fet que es pot comprovar veient la gran quantitat de 
cites sardanistes que conté el calendari.

Per als ripollesos i ripolleses és tot un honor poder 
gaudir d’una activitat com aquesta, que reunirà 
a músics, instruments, balladors i seguidors de la 
sardana i la música de cobla. Ens trobem en uns 
temps incerts, ja que depenent de les condicions de la 
pandèmia del coronavirus en el moment de celebració 
de la trobada es podran realitzar uns actes o uns 
altres. Però de ben segur que serà una mostra de la 
germanor que aquesta dansa suposa pel Ripollès. Un 
moment per poder mostrar la unitat de la comarca 
davant els moments difícils, es pugui ballar agafats 
de les mans o no, sigui amb mascareta o sense, però 
sempre amb la melodia de la cobla de fons.

I és que ballar sardanes és molt més que l’acte reflex 
que ens surt en sentir el flabiol; ballar sardanes és 
un sentiment que va molt més enllà del simple fet de 
dansar, un símbol del nostre país i un eix vertebrador 
de la nostra cultura de germanor. Any rere any, amb 
‘la dansa més vella que es fa i es desfà’, experimentem 



l’entusiasme d’una comarca viva. I això és el que volem 
que se segueixi plasmant en la Trobada d’aquest 2021 
i el que volem transmetre a les següents generacions.

Vull aprofitar aquestes línies per donar les gràcies al 
Consell Comarcal del Ripollès, per seguir mantenint 
viu el projecte sardanista al nostre territori. També a 
les agrupacions sardanistes, als ajuntaments i a tots 
els balladors i balladores que esdevenen els principals 
protagonistes de cada aplec o trobada. Tots els actes 
que trobareu en aquesta guia s’acaben celebrant 
gràcies a tots ells. En aquests moments complicats, 
encara que faci molts mesos que no podem ballar tots 
junts, seguirem endavant!

En especial, deixeu-me fer esment a l’Agrupació 
Sardanista de Ripoll, una colla de persones que 
treballen incansablement any rere any per portar la 
música de cobla a cada racó de la vila, organitzant 
l’Aplec, el Concurs de Colles, els concerts, els cursets...  
i molts altres actes.

També aprofito l’avinentesa per donar-vos per avançat 
la més calorosa benvinguda a la nostra vila tots 
aquells qui ens visiteu enguany per la celebració de 
la Trobada Comarcal. Aquesta és la vostra festa, la 
de l’harmonia i la germanor entre tots vosaltres, que 
es pot fer extensible a tots els habitants del Ripollès.

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll



Abril________________________________
Divendres, 2 d’abril CAMPRODON C. Canigó
hora a determinar Audició i processó
 Lloc a determinar

Diumenge, 4 d’abril CAMPRODON C.Mil·lenària
a les 5 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça Dr. Robert

Diumenge, 11 d’abril PARDINES C. a determinar
a les 5 de la tarda Festa de Pasqüetes
 Audició de sardanes
 Plaça del Padró

Divendres, 23 d’abril RIPOLL C. Tres Vents
a les 6 de la tarda Concert de Sant Jordi 
 Plaça Sant Eudald

Maig_______________________________
Dissabte, 1 de maig CAMPDEVÀNOL C. La Principal d’Olot
a 2/4 de 6 de la tarda Audició - concert
 Plaça de la Dansa

Diumenge, 2 de maig RIPOLL C. Vents de Riella
a les 12 del matí Concert vermut 
 Plaça Abat Oliba. 

Diumenge, 9 de maig RIPOLL C. La Principal de la Bisbal
a 2/4 de 6 de la tarda Ballada doble de i C. Montgrins
 Festa Major en format concert 
 Passeig Ragull. (En cas de mal temps, 
 es farà el concert a la pista coberta de 
 l’Escola Salesiana)



Diumenge, 9 de maig VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
 Audició de sardanes. 
 Per a més informació, consulteu la
 programació municipal

Dimarts, 11 de maig RIPOLL C. a determinar
a les 12 del matí Festa Major. Sardana d’Honor
 i tres sardanes per al públic
 Plaça de l’Ajuntament

Dijous, 27 de maig RIPOLL C. Ciutat de Girona
a les 6 de la tarda Festa de la Llibertat
 Plaça de l’Abat Oliba

Juny_______________________________
Diumenge, 13 de juny CAMPRODON C. Canigó
a 2/4 de 5 de la tarda Audició de sardanes 
 Sant Antoni

Diumenge, 13 de juny RIPOLL C. Sol de Banyuls
a les 5 de la tarda XXXI Trobada i Bellpuig Cobla
 Sardanista Comarcal 
 del Ripollès i 15ª Festa del Soci
 Plaça de l’Abat Oliba

Diumenge, 13 de juny RIBES DE FRESER C. Bisbal Jove
a 2/4 de 6 de la tarda Diada de Sant Antoni
 Audició de sardanes 
 Ermita de Sant Antoni

Diumenge, 13 de juny ST. JOAN ABADESSES C. Foment 
a les 6 de la tarda Audició de sardanes del Montgrí
 Passeig comte Guifré

Dissabte, 19 de juny CAMPDEVÀNOL C. Ciutat de Girona
a les 6 de la tarda Audició - concert 
 Plaça de l’Ajuntament



Dilluns, 21 de juny CAMPRODON C. Selvatana
a les 6 de la tarda Festa Major de Sant Patllari
 Plaça Dr. Robert

Dimecres, 23 de juny MOLLÓ C. Ciutat de Girona
a les 3 de la tarda Rebuda de la Flama del Canigó
 Tres sardanes
 Coll d’Ares

Dijous, 24 de juny CAMPRODON C. Vila de la Jonquera
a les 6 de la tarda Festa de Sant Joan 
 Plaça de la Vila

Dijous, 24 de juny ST. JOAN ABADESSES C. Vila d’Olesa
a les 6 de la tarda Audició de sardanes 
 Passeig comte Guifré

Dijous, 24 de juny CAMPDEVÀNOL C. Tres Vents
a 2/4 de 7 de la tarda Audició - concert
 Plaça de la Dansa

Juliol_______________________________
Diumenge, 4 de juliol ST. JOAN ABADESSES C. La Principal de
a les 6 de la tarda Audició de sardanes Banyoles
 Passeig comte Guifré

Dissabte, 10 de juliol RIBES DE FRESER  C. Els Casenoves
a 2/4 de 7 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça del Mercat

Diumenge, 11 de juliol MOLLÓ C. Jovenívola d’Agramunt 
a 2/4 d’1 del migdia Festa del Roser
 Plaça Major

Diumenge, 11 de juliol MOLLÓ C. Jovenívola d’Agramunt 
a 2/4 de 7 de la tarda Festa del Roser
 Plaça Major



Divendres, 16 de juliol CAMPRODON C. La Principal de la Bisbal
a les 6 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça del Carme

Dissabte, 17 de juliol RIPOLL C. La Principal del Llobregat
a 2/4 de 6 de la tarda Cap de setmana sardanista.
 Ballada d’inici de l’Aplec
 Plaça de la Llibertat

Dissabte, 17 de juliol RIBES DE FRESER C. La Flama de Farners
a 2/4 de 7 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça del Mercat

Diumenge, 18 de juliol RIPOLL C. Ciutat de Girona,
a les 10 del matí  68è Aplec de la Sardana Bellpuig Cobla
a les 4 de la tarda Passeig Ragull i Jovenívola de Sabadell

Diumenge, 25 de juliol QUERALBS C. La Principal d’Olot
a les 12 del migdia Audició de sardanes
 Plaça de la Vila

Diumenge, 25 de juliol CAMPRODON C. Bisbal Jove
a les 6 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça de la Vila

Dissabte, 31 de juliol RIBES DE FRESER C. Jovenívola
a les 6 de la tarda Audició Pre 35è Aplec  de Sabadell
 de sardanes 
 Plaça del Mercat

Dissabte, 31 de juliol RIBES DE FRESER C. Jovenívola 
a les 10 de la nit Concert vigília 35è Aplec de Sabadell
 Concert de sardanes
 i música per a cobla
 Església parroquial de Ribes de Freser



Agost________________________________
Diumenge, 1 d’agost RIBES DE FRESER C. Ciutat de Girona,
a 2/4 d’11 del matí 35è Aplec de la Sardana Marinada i
i a les 4 de la tarda Plaça del Mercat Jov. de Sabadell

Diumenge, 1 d’agost ST. JOAN ABADESSES C. La Principal 
a les 6 de la tarda Audició de sardanes  d’Olot
 Passeig comte Guifré

Dilluns, 2 d’agost CAMPRODON C. La Principal de Banyoles
a les 6 de la tarda Festivitat de la Mare de Déu
 dels Àngels
 Plaça Santa Maria 

Dimarts, 3 d’agost PARDINES C. a determinar
a les 6 de la tarda Festa Major
 Audició de sardanes.
 Plaça del Padró

Dijous, 5 d’agost MOLLÓ - Espinavell C. La Principal d’Olot
a les 6 de la tarda Festa Major d’Espinavell
 Plaça dels Estudis

Dissabte, 7 d’agost VILALLONGA DE TER C. a determinar
a les 6 de la tarda Festa d’estiu 
 de Vilallonga de Ter
 Zona esportiva municipal

Dissabte, 7 d’agost RIBES DE FRESER C. La Principal d’Olot
a 2/4 de 7 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça del Mercat

Dijous, 12 d’agost MOLLÓ C. Tres Vents
a les 6 de la tarda Ballada d’estiu
 Plaça Major



Dissabte, 14 d’agost RIBES DE FRESER C. a determinar
a les 10 de la nit Festa Major
 Audició de sardanes
 (Per a més informació, consulteu
 programa de Festa Major)
 Plaça del Mercat

Diumenge, 15 d’agost CAMPRODON C. Vila d’Olesa
a les 6 de la tarda Aplec de can Moi
 Can Moi

Diumenge, 15 d’agost ST. JOAN ABADESSES C. Genisenca
a les 6 de la tarda Audició de sardanes
 Passeig comte Guifré

Diumenge, 15 d’agost RIBES DE FRESER C. a determinar
a les 7 de la tarda Festa Major
 Audició de sardanes 
 (Per a més informació, consulteu
 programa de Festa Major)
 Plaça de l’Ajuntament

Dilluns, 16 d’agost CAMPRODON C. Foment del Montgrí
A les 6 de la tarda Audició de sardanes
 C/ Germans Vila Riera 

Dimarts, 17 d’agost RIBES DE FRESER C. a determinar
a les 6 de la tarda Festa Major
 Audició de sardanes
 (Per a més informació, consulteu
 programa de Festa Major)
 Plaça del Mercat

Dijous, 19 d’agost LLANARS C. La Principal de la Bisbal
a les 6 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça de l’Om



Dissabte, 21 d’agost RIBES DE FRESER C. La Principal 
a 2/4 de 7 de la tarda Audició de sardanes de Banyoles
 Plaça de l’Ajuntament

Diumenge, 22 d’agost QUERALBS C. Ciutat de Manresa
a les 6 de la tarda Audició de sardanes 
 Plaça de la Vila

Diumenge, 22 d’agost ST. JOAN ABADESSES C. Foment 
a les 6 de la tarda Audició de sardanes del Montgrí
 Passeig comte Guifré

Diumenge, 22 d’agost PLANOLES C. a determinar
a les 6 de la tarda Festa Major
 Plaça de l’Ajuntament

Divendres, 27 d’agost RIPOLL Cobles Tres Vents
a les 6 de la tarda Doble ballada d’estiu i Ciutat de Girona
 Plaça de l’Escorxador

Diumenge, 29 d’agost RIBES DE FRESER C. Sabadell
a 2/4 de 7 de la tarda Audició de sardanes
 Plaça del Mercat

Diumenge, 29 d’agost VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
 Audició de sardanes
 Per a més informació, consultar la 
 programació municipal

Dimarts, 31 d’agost CAMPRODON C. Ciutat de Girona
a les 6 de la tarda Festivitat de Sant Ramon
 Plaça Dr. Robert



Setembre___________________________
Dissabte, 4 de setembre SANT PAU DE SEGÚRIES C. a determinar
a la tarda Festa Major
 Audició de sardanes
 Plaça de la Generalitat

Diumenge, 5 de setembre RIBES DE FRESER C. Ciutat de Girona
Diada del Soci i Simpatitzant de la Sardana
A les 12 h, missa, a l’església parroquial de Ribes de Freser.
A les 14 h, dinar, a Catalunya Park Hotel. A les 17 h, audició 
de sardanes, a la plaça del Mercat. A les 19 h, concert per a 
cobla, al Teatre Municipal.

Diumenge, 5 de setembre SANT PAU DE SEGÚRIES C. a determinar
a la tarda Festa Major. Audició de sardanes
 Plaça de la Generalitat

Dissabte, 11 de setembre RIPOLL C. a determinar
a les 12 del migdia Diada Nacional de Catalunya
 Plaça de l’Ajuntament

Dissabte, 11 de setembre CAMPRODON C. Genisenca
a les 6 de la tarda La Diada de Catalunya
 Espai 1 d’Octubre

Els dies 11, 12, 13 i 14, de setembre
 ST. JOAN ABADESSES
 Festa Major
La programació de les audicions sardanistes es podrà consultar a 
www.santjoandelesabadesses.cat

Dissabte, 18 de setembre RIPOLL Cobles Foment del Montgrí
a 2/4 de 6 de la tarda Ballada doble i Vila de la Jonquera
 per trencar la calor
 Plaça de Sant Eudald



Diumenge, 19 de setembre CAMPDEVÀNOL C. La Flama de Farners
a 2/4 d’una del migdia Proclamació de la Pubilla
 i l’Hereu i 3 sardanes
 Plaça de Valdemossa

Diumenge, 19 de setembre CAMPDEVÀNOL C. La Flama de Farners
a les 6 de tarda Ballada de la Dansa i 5 sardanes
 Plaça de la Dansa

Dilluns, 20 de setembre  CAMPDEVÀNOL C. Ciutat de Girona
a les 12 del matí Audició de sardanes
 Barri de la Creu

Dilluns, 20 de setembre CAMPDEVÀNOL C. Ciutat de Girona
a les 6 de la tarda Ballada de la Dansa
 i 5 sardanes
 Plaça de la Dansa

Dissabte, 25 de setembre LLANARS C. Genisenca
a 2/4 d’1 del migdia Festa Major
 Audició de sardanes
 Plaça de l’Om

Dissabte, 25 de setembre LLANARS C. Tres Vents
a les 6 de la tarda Festa Major
 Audició de sardanes
 Plaça de l’Om

Diumenge, 26 de setembre RIPOLL C. Osona
a 2/4 de 12 del migdia Festa de Sant Miquel de la Roqueta
 Davant de l’ermita de Sant Miquel 
 de la Roqueta

Diumenge, 26 de setembre LLANARS C. Foment del Montgrí
a les 5 de la tarda Festa Major
 Audició de sardanes
 Plaça de l’Om



Octubre_____________________________
Diumenge, 10 d’octubre RIPOLL C. Vila de la Jonquera
a 2/4 de 11 del matí Festa de la Mare de Déu del Remei
 Davant l’ermita del Remei

Diumenge, 10 d’octubre CAMPRODON C. La Principal 
a les 5 de la tarda Aplec del Remei de Banyoles
 El Remei

Dimarts, 12 d’octubre CAMPDEVÀNOL C. Els Casenoves 
a les 5 de la tarda Audició – concert de sardanes
 Sala Diagonal

Divendres, 29 d’octubre RIPOLL C. a determinar
a 2/4 de 10 del vespre Concerts de sardanes
 i castanyada popular
 Teatre Comtal

Diumenge, 31 d’octubre ST. JOAN ABADESSES C. Ciutat de Girona
a 2/4 de 6 de la tarda Audició – concert de sardanes
 Pavelló municipal d’esports

Novembre__________________________
Diumenge, 7 de novembre CAMPRODON C. La Principal d’Olot
a la 1 del migdia Festa Major de Beget
 Beget

Dissabte, 13 de novembre VILALLONGA DE TER C. Tres Vents
a les 5 de la tarda Festa Major 
 Plaça dels Països Catalans

Diumenge, 14 de novembre VILALLONGA DE TER C. Rossinyolets
a la 1 del mitja Festa Major 
 Plaça de l’Era



Diumenge, 14 de novembre VILALLONGA DE TER C. Rossinyolets
a 2/4 de 5 de la tarda Festa Major 
 Plaça dels Països Catalans

Dilluns, 15 de novembre VILALLONGA DE TER C. La Principal de
a les 12 del migdia Festa Major  la Bisbal
 Plaça de l’Orri

Dilluns, 15 de novembre VILALLONGA DE TER C. La Principal de
a les 4 de la tarda Festa Major  la Bisbal
 Plaça de les Escoles

Diumenge, 21 de novembre  MOLLÓ C. La Principal d’Olot
a 2/4 d’una del migdia Festa Major
 Plaça Major

Desembre __________________________
Diumenge, 12 de desembre ST. JOAN ABADESSES C. Osona
a les 11 del matí Aplec de Santa Llúcia
 Ermita de Santa Llúcia del Puigmal

Diumenge, 19 de desembre RIPOLL C. La Principal de
a les 6 de la tarda Concert Nadalenc de Sardanes la Bisbal
 Teatre Comtal



Altres activitats

Campdevànol
Els dimecres durant tot l’any, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, 
sardanes, punts lliures i altres activitats. 
Els dissabtes del mes d’abril, de les 6 a les 7 de la tarda, cursets per a 
infants i joves. 
Els dimecres del mes d’abril, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, cursets 
d’iniciació de sardanes per a adults. 
Interessats contactar: sardanes@gec-campdevanol.org 

Ribes de Freser
En cas de mal temps, les audicions es faran al teatre municipal o al pavelló 
poliesportiu. 
En cas de mal temps, l’Aplec es farà al pavelló poliesportiu. 
Totes les audicions de sardanes seran de 7 tirades, a excepció de l’Aplec 
que es faran de 10 tirades. 



Notes:
- En totes les audicions sardanistes es prendran les mesures de seguretat 
necessàries i estipulades per cada ocasió.

- Arran de la situació de pandèmia de covid-19, la programació d’aquesta 
guia pot resultar alterada. Us recomanem que consulteu als ajuntaments o 
a les agrupacions sardanistes la vigència dels actes programats.

www.ripolles.cat/cultura

Aquesta guia ha estat elaborada per l’àrea de Cultura del Consell 
Comarcal del Ripollès amb el suport i la informació facilitada pels Amics de 
la Sardana de Ribes de Freser, GEC Secció Sardanista de Campdevànol, 
les agrupacions sardanistes de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, i 
els ajuntaments de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, 
Llanars, Molló, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Vallfogona de 
Ripollès i Vilallonga de Ter.



C/ Progrés, 22 · 17500 Ripoll
972 70 32 11 · ccripolles@ripolles.cat

www.ripolles.cat


