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Febrer de 2014 
 



CAMPDEVÀNOL 
 
2 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Boogie Woogie. Entrada: 6€. Sorteig d¡un 

regal. Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  
9 Recollida del pessebre a Costa Pubilla. Organització: Grup Exta. Campdevànol. A les 

17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Duet Aria. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal 

13 De les 15 fins a les 16.30 h, a la sala polivalent del centre cívic la Confiança, Escola de 
pares i mares. Gratuït.  

16 III Marató Hivernal. Marató i curses de muntanya. Per a més informació consulteu la 
pàgina web: www.hivernal.cat Organització: Associació Esportiva Sant Grau i Grup Exta. 
Campdevànol.  

16 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Andreus Trio. Entrada: 6€. Sorteig d¡un 
regal. Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal. 

22 Celebració del Carnestoltes. Organització: Regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Campdevànol.  

23 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Duet Solistes. Entrada: 6€. Sorteig d¡un 
regal. Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal. 

26 Sortida senderisme: la Quar, la Riera de Marlés, Llucà (Berguedà – Osona). 
Organització: G.E.C. – Senders.  

27 De les 15 i fins a les 16.30 h, a la sala polivalent del centre cívic la Confiança, Escola de 
pares i mares. Activitat gratuït.  

 
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, cada 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.  

 
CAMPELLES 
 
15 Els dies 15 i 16 de febrer, al Casal Sant Martí, VI Jornades de cinema i literatura, a 

càrrec de Ramon Musach. Inici: dissabte 15 de febrer, a les 11 h. Horari: Dissabte, de 
les 11 a les 13.15 h, aula oberta: “Cinema i literatura”. De les 17 a les 19.30 h, 
projecció de cinema: “Orgullo y prejuicio” de Joe Wright. De les 21.30 a les 23.30 h, 
projecció de cinema: “El cartero y Pablo Neruda”, de Michael Radford. Diumenge, de les 
11 a les 13.15 h, projecció de cinema: “Matar a un ruiseñor”, de Robert Mulligan. 
Després de cada projecció es farà un cinefòrum. Per a més informació: CSM (Campelles) 
csm@spdd.org Carmina telèfon: 692 603 180. Inscripcions, fins el 12 de febrer de 2014. 

 
CAMPRODON  
 Consulteu possibles variacions a la pàgina web municipal: www.camprodon.cat  

 
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.  

• 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 dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge 

només matí). 



GOMBRÈN  
 
9 A les 10 h, el Cortal, festa de nostra senyora de Lourdes, amb missa.  
 
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 (23 de febrer de 2014), 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. 

• Diumenge 23 de febrer, 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. Per a més informació: CEA Alt 
Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org  

 
PLANOLES 
 
3 Celebració de la festa petita de Planoles: Sant Blai. Per a més informació: 

www.planoles.cat  
 
QUERALBS 
 
Vall de Núria 
 
2 Escultures de l’Alabau.  
8 Ninots de neu. 
15 Raquetes a la lluna plena. 
15 Night Park. 
16 Copa Catalana de Raquetes.  
22 Copa FGC esquí de muntanya.  
• Per a més informació, consulteu la pàgina web: www.valldenuria.cat  
 
RIBES DE FRESER 
 
8 A la tarda, al cinema de Ribes de Freser, sessió sorpresa de Cinema. Organització: 

 Amics del cinema de la Vall de Ribes. 
14 Sant Valentí. A les 12 h, missa i en sortir, vermut de celebració. Organització: 

Parròquia i Ajuntament de Ribes de Freser. A les 17 h, al teatre, ball a càrrec de Carles 
Xandri. Organització: Ajuntament de Ribes de Freser. 

15 Carnestoltes. Presentació i roda de premsa del rei Carnestoltes a Campelles, des on 
prepararà l'ocupació de Ribes de Freser. Organització: Teatre d'emergència, entitats del 
municipi i Ajuntament de Ribes de Freser. 

22 Carnestoltes. A la plaça de l’Ajuntament i teatre municipal de Ribes, arribada de Sa. 
Majestat el Rei Carnestoltes amb el seu seguici i aparició de la santa Truja. Organització: 
Teatre d'Emergència, entitats del municipi i Ajuntament de Ribes de Freser. 

23 Carnestoltes. Inauguració del monument i investidura dels ministres del rei, amb 
discursos, parlaments i vermuts popular, a la plaça de l'Ajuntament (teatre municipal en 
cas de mal temps). Organització: Teatre d'Emergència, entitats del municipi i 
Ajuntament de Ribes de Freser. 

27 Carnestoltes. Dijous llarder. Berenar i festa, al teatre municipal amb el Rei 
Carnestoltes. Al vespre, al teatre municipal, sopar de dijous gras. Organització: Teatre 
d'Emergència, entitats del municipi i Ajuntament de Ribes de Freser. 

 



...Ribes de Freser 
 
28 A les 17.30 h, a la biblioteca, activitats: contes o taller de carnestoltes. Organització: 

Biblioteca Terra Baixa i 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, cada quinze dies. Lloc: sala d’exposicions del 
Casal de Cultura. Organització: Servei de Joventut de la Vall del Freser. Persona de 
contacte: Inga – joventutvfreser@gmail.com o facebook: joventut Ribes de Freser o 
joventut Vall del Freser. Dilluns 3 de febrer, al teatre, Karaoke. Dilluns 17 de febrer, 
al teatre, taller de còctels sense alcohol.  

• Activitats de muntanya: Oxineu. Cursets d’esquí alpí, raquetes de neu, etc. Per a més 
informació consulteu: www.oxineu.com o al carrer Pedrera núm. 1 de Ribes de Freser.  

• Pirineu Actiu. Temporada d’esquí i cursets. Per a més informació: 
pirineuactiu@hotmail.com o bé al telèfon 647 060 250 (oficina i reserves). 

 
RIPOLL 
 
1 A les 18 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició fotogràfica: “Retrats de 

valor i bellesa”. Organització: Oncolliga.   
1 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC: Frozen. Organització: Circuït Urgellenc.  
1 A les 22 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, espectacle: “La invocació d’Oliba”. 

Oliba a través de la imatge, de la música i de la poesia. Jordi Coromina, dramatúrgia; 
Modest Moreno, música i Toni Casassas, videocreació. 

2 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Carles Xandri. Organització: bar 
Casal.  

5 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, "El dring novell dels 
mots: un recorregut per la poesia de Miquel Martí i Pol" a càrrec de Florenci Crivillé i 
Estragués, documentalista i estudiós de l'autor. 

7 A les 18 h, al casal de joves “El Galliner”, jornada de reflexió sobre l’organització 
d’actes i esdeveniments. Organització: Servei de Joventut Comarcal.  

7 A les 21 h, al teatre Comtal, lliurament dels premis Ripollès Líders 2013. Organització: 
Corisa Media Grup.  

8 A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte per a 
nens i nenes de 0 – 3 anys, a càrrec de Carme Brugarola. Organització: Biblioteca 
Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

8 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, “Memòria d’una 
retirada” a càrrec d’Agulla Almarada, Núria Agulló acompanyada de Guida Sellarès. 
Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

8 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC: Pluja de Mandonguilles 2. Organització: Circuït 
Urgellenc.  

8 Tarda – vespre, a la sala Eudald Graells, Dia d’Andalusia. Organització: AC Andaluza.  
9 A les 12 h, al teatre Comtal, teatre familiar: “La vaca que canta” a càrrec de Pocacosa 

teatre. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
9 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Enric el vocalista. Organització: bar 

Casal.  
13 A les 18 h, a la sala Josep M. Angalda Biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec 

de Montse Gil: “Contes d’animals”. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament 
de Ripoll.  

14 De les 17.30 a les 19 h, al casal de joves “El Galliner”, taller: maquillatge fantàstic. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Organització: Ripoll Jove.  

15 A les 12 h, a la sala Josep M. Angalda Biblioteca Lambert Mata, club de lectura 
juvenil: comentari col·loqui del llibre Coraline de Neil Gaiman, moderador Adrià Brull. 
Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

15 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC: Un peix fora del mar. Organització: Circuït 
Urgellenc. 

16 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Nova Gamma. Organització: bar Casal.  



 
...Ripoll 
 
21 A les 20 h, a la sala Josep M. Angalda Biblioteca Lambert Mata, parlem de cinema. 

Comentari col·loqui de la pel·lícula: “El festín de Babette” de Gabriel Axel, moderador 
Ramon Musach. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

21 A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine club ARIC.  
22 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: 

“Miquel Martí i Pol, amb vidres a la sang”, d’Ignasi Pujades i Domingo. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

22 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC: Turbo. Organització: Circuït Urgellenc. 
23 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Axis Duet. Organització: bar Casal.  
27 A les 15.30 h, a la plaça Sant Eudald, especejament del porc i taller d’elaboració de 

botifarra d’ou i llangonissetes. Berenar de dijous Llarder. Organització: Associació de 
carnissers del Ripollès.  

27 Sopar típic de dijous Llarder. Lloc: Aula d’Hostaleria del Ripollès. Informació i 
reserves, al telèfon 972 70 44 99 . Organització: Associació d’Hostaleria del Ripollès. 

 
Exposicions i altres activitats 
 
• XXIV cursets de sardanes per a tothom, al Casal de Gent Gran de Ripoll. De l’11 de 

gener al 29 de març, per a adults. Dissabtes, de les 17 a les 19 h. Del 2 de febrer al 30 de 
març, per petits (a partir de 5 anys). Diumenges, de les 12 a les 13 h.  

• De l’1 al 16 de febrer, a la sala Abat Senjust, exposició fotogràfica: Retrats de valor i 
bellesa”. Organització: Oncolliga. 

• Del 7 de febrer al 2 de març, al Museu Etnogràfic, exposició: “Nàufrags” de Jordi Urbon.  
• Fins al 2 de febrer de 2014, al Museu Etnogràfic, exposició: “Blau, groc i roig”. Obra 

artística de Carme Solé i Vendrell. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll.  
• Del 21 de febrer al 9 de març, a l’espai d’art Marià Font, exposició: Escola Vedruna.  
• Fins el 28 de febrer, a la Biblioteca Lambert Mata, exposició de llibres i documents sobre 

l’Holocaust.  
• Classes de conversa en anglès i francès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Curs 2013 – 

2014. Inscripcions obertes tot l’any. Per a més informació: 972 71 43 34 o bé 
eoiripoll@xtec.cat http://www.xtec.cat/eoiripoll/ Organització: EOI Ripoll.  

• Tots els diumenges, 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. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats 
www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
2 A les 8 h, a la cafeteria la Rodona amb cotxes particulars, recollida del 52è pessebre al 

cim del Taga. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.  
2 A les 12 h, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, presentació de l’exposició: 

“Perfectioformae” del grafista Joan Pedragosa. Organització: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

2 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David Casals. 
Organització: Associació del Casal Jaume Nunó.  

9 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Joan Altarriba. 
Organització: Associació del Casal Jaume Nunó 

15 A les 18 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, presentació del grup de fotografia. 
Conferència: “Memòria, patrimoni fotogràfic i arxius”, a càrrec del Sr. Joan Boadas i 
Raset. La presentació comptarà amb un exposició complementaria d’imatges de Sant 
Joan de les Abadesses, al vestíbul de l’Ajuntament. Organització: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

16 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Chus de Santa 
Coloma. Organització: Associació del Casal Jaume Nunó. 

 



...Sant Joan de les Abadesses 
 
23 A les 17 h, al casal social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Josep Bardolet. 

Organització: Associació del Casal Jaume Nunó 
 
Exposicions: 
 
• Fins al 3 de febrer de 2014, al Palau de l’Abadia, exposició: “Viatge pels clàssics del 

cinema” de Clara Casals. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 
19 h. Diumenge, de les 10 a les 14 h. Organització:Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

• Del 2 de febrer fins el 30 de març, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició: 
“Perfectioformae” del grafista Joan Pedragosa. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 
a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenge, de les 10 a les 14 h. 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 14h, al Palau de l’Abadia. 
Organització: Ajuntament de Sant Joan i Terra de Comtes i Abats. 

• Tots els dissabtes, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses i al Palau de l’Abadia. Visitareu un dels monuments més importants del 
romànic català i l’encisador claustre de l’antiga residència dels abats. Per a més informació i 
reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé  
reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. Punt de trobada: Palau de l’Abadia – 
Oficina de Turisme.  

 
SETCASES 
 
17 VIII Curs de medicina de rescat de muntanya. Les dates del curs són els dies 17, 

18, 19, 20 i 21 de febrer, de dilluns a divendres, a Setcases i a la Vall de Morens 
(Ulldeter). Inscripcions a: www.fub.edu, fins el 10 de febrer de 2014. Per a més 
informació: Facebook: “Curs de medicina de rescat de muntanya”. Blog: 
http://cursmedicinaderescat.blogspot.com.es/ o bé per correu electrònic: 
rescatmuntanya@gmail.com. Organització: Fundació Universitària del Bages, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Setcases, Consell Comarcal del Ripollès i 
Bombers de la Generalitat (GRAE).  

22 Celebració del Carnestoltes. Per a més informació: www.setcases.cat Organització: 
Regidoria de Joventut.  

 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
4 A les 17 h, al local polivalent, xerrada informativa sobre la salut auditiva. 

Organització: Ajuntament de Vallfogona, Associació de la Gent Gran de Vallfogona i 
Audison. 

7 De les 18 a les 20 h (cada divendres), al local polivalent, taller de teràpia del riure. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Associació de Gent Gran de Vallfogona. Amb el 
suport de: Dipsalut i l’ICD.  

8 A les 18 h, al local cultural, passi de diapositives d’excursions i travesses de 
muntanya i berenar. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Club 
Excursionista de Ripoll.  

12 A les 9.30 h, sortida davant de l’Ajuntament, visita i tractament de salut a l’hotel SPA 
Resguard dels Vents de Ribes de Freser. Organització: Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès. Col·laboració: Institut Català de les Dones.  

15 Els dies 15 i 16 de febrer, a les 16 h, al local polivalent, 1r campionat de parxís per 
parelles. Organització: Vallfojove i Pla Local de Joventut.  

 



...Vallfogona de Ripollès  
 
22 A partir de les 9 h, al local polivalent, servei d’estètica i callista. Organització: 

Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. Les persones interessades trucar a la Mariví: 687 
729 636.  

 
Altres activitats 
 
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h , al local polivalent. 
• Taller de patchwork. Casa dissabte, de les 16 a les 18 h, a la sala de plens, a càrrec de 

Carme Alabau. Preu: 25€/mes.  
 
VILALLONGA DE TER 
 
1 A les 18 h, a la sala de la Cooperativa, projecció del documental de la gira de Paul 

Fuster i el seu pas per Vilallonga de Ter. Entrada gratuïta. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


