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CAMPDEVÀNOL 
 
3 Recollida de cartes del Patge Reial pels barris. A les 16.30 h, a la colònia Pernau. A 

les 17 h, a la plaça Melcior Vaquer del barri de l’Estació, A les 18 h, a la plaça Antoni 
Maria Claret del barri del Roser, Sant Cristòfol i Arc de Sant Martí. A les 19 h, a la plaça 
de la Mainada del centre del poble.  

4 De les 16 a les 20 h, a l’hospital de Campdevànol, donació de sang. Organització: 
Donants de Sang.  

4 A les 16.30 h, a la Residència, cantada de Nadales amb la Coral Infantil “Els 
Follets”, a partir de les 17 h, novament cantades de cançons de Nadal amb els nens i 
nenes de la catequesi parroquial de Campdevànol. Organització: Residència de 
Campdevànol i Catequesi Parroquial de Campdevànol.  

4 Celebració del Nadal a la Llar de Jubilats. A les 17 h, a la Llar de Jubilats, concert de 
cançó catalana amb el cantant Marc Anglarill. Tot seguit, ball de Nadal amb el mateix 
cantant. Com cada any, la regidoria de Benestar Social oferirà una degustació de 
productes nadalencs. Organització: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Campdevànol.  

4 A les 19 h, a l’edifici del Molí, inauguració del nou local de l’Agrupació de 
Voluntaris de Protecció Civil a Campdevànol, amb la presència del Director dels 
Serveis Territorials d’Interior a Girona, el senyor Albert Ballesta. 

5 Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Recorregut: A les 17 h, arribada a la 
Residència Geriàtrica de Campdevànol. A les 17.30 h, visita de SSMM els Reis, al barri 
de Pernau. A les 18 h, sortida de la Cavalcada Reial des de l’Heliport. A les 18.20 h, els 
Reis s’aturen a la plaça Antoni Maria Claret. A les 19 h, entren pel pont del Mig. A les 
19.20 h, adoració a la plaça de l’Església. A les 19.45 h, taula dels Reis, al carrer 
Prolongació de la Gala. A les 20.15 h, entrega dels premis del I Concurs de Pessebres de 
Campdevànol i rebuda als nens i nenes de SSMM, a la sala Diagonal. A les 21.15 h, 
visita de SSMM els Reis a l’Hospital Comarcal de Campdevànol. A les 22h, els Reis 
visiten les cases de Campdevànol. Nota: el recorregut serà l’habitual. Organització: 
Patronat de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. Col·laboració: Protecció 
Civil, Associació dels Amics de la Processó dels Sants Misteris, AAVV del Barri de 
l’Estació, Pessebre Vivent de Campdevànol, Grallers de Campdevànol, Car dels Vàndals i 
tota la Comissió de Reis.  

6 A les 18 h, a la sala Diagonal, quinto de Reis. Organització Unió Esportiva 
Campdevànol. 

12 Nova Direcció de la Sala Diagonal. A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb el trio 
de Gala. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de Balladors de la sala 
Diagonal.  

16 De les 15 i fins a les 16.30 h, a la sala polivalent del Centre Cívic, escola de pares i 
mares. Gratuït.  

17 Al centre cívic la Confiança, Fòrum Transfronterer del Metall. Promou: Ajuntament de 
Campdevànol, Ajuntament d'Arles sur Tech, Cambra de Comerç  de Girona, UIER i 
Associació Transpirinenca. 

18 Al centre cívic la Confiança, Fòrum Transfronterer del Metall. Promou: Ajuntament de 
Campdevànol, Ajuntament d'Arles sur Tech, Cambra de Comerç  de Girona, UIER i 
Associació Transpirinenca. 

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

26 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball amb Fil de Cuca. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. 
Organització: Associació de Balladors de la sala Diagonal.  

30 De les 15 i fins a les 16.30 h, a la sala polivalent del Centre Cívic, escola de pares i 
mares. 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 
5 Arribada dels SSMM els Reis d’Orient. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament 

de Campelles. 
 
CAMPRODON  
1 A les 10 h, a l’església del Carme, missa. A les 12 h, a la parròquia de Santa Maria, 

missa.  
3 A les 17 h, arribada del Carter Reial. A les 18 h, el seguici Reial s’instal·larà al Monestir 

de Sant Pere per recollir les cartes de tots els nens i nenes del municipi.  
4 A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon. 
5 A partir de les 18 h, cavalcada dels Reis Mags. Tot seguit, els Reis Mags rebran a tots 

els nens i nenes al Monestir de Sant Pere. 
6 A les 10 h, a l’església del Carme, missa. A  les 12 h, a la parròquia Santa Maria, missa.  

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

 
Informacions diverses 
• II mercat de material d’esquí i muntanya de segona mà. Lloc: carrer València, 29 

baixos. Obert els caps de setmana i festius. Organització: SCC. 

• Activitats de l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon. Trenet 
turístic. Recorrerà el centre de la vila. Horaris: pels matins els dies 24 i 31 de desembre i el 
diumenge 5 de gener, de les 11 a les 14 h. I durant tots els dies festius (2, 3, 4 de gener) 
de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h. 

• Els autòmats de Lluís Ribas viatgen a la Vall de Camprodon. Els dies 3 i 4 de gener, 
de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h. El dia 5 de gener, de les 11 a les 14 h. Lloc: 
carrer València, núm. 32 de Camprodon.   

• 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  
5 A les 19 h, a la plaça del Roser, cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Tot 

seguit, al centre cívic, hi haurà coca i vi dolç per a tothom.  
 
Visita guiada i altres activitats 
• “El comte Arnau, de la història a la llegenda”. Visita guiada al Museu del Comte Arnau 

de Gombrèn, al castell de Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau de Sant Joan de les Abadesses. Descobrireu la història d’un dels grans mites 
de Catalunya. Horari: últim diumenge de mes, a les 11 h. Per a més informació i reserves: 
Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé  reserves@terradecomtes.cat . Tel. 
972 70 45 56. 

• Diumenge 26 de gener, 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  



LLANARS 
 
1 A les 19 h, a la sala de ball, quina.  
5 A les 19.30 h, cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient. La seva arriba a Llanars 

serà amb camell.  
 
MOLLÓ 
 
5 Cavalcada dels Reis Mags. 
 
OGASSA 
 
5 Cavalcada dels Reis Mags. Programació segons cartell de carrer.  
 
PARDINES 
 
5 Cavalcada dels SSMM els Reis d’Orient. Organització: Comissió de festes. 
 
PLANOLES 
 
3 A les 18.30 h, al Casino, cinema infantil.  
4 A les 18.30 h, al Casino, quinto de Reis. Pro – Associació de Dones.  
5 A les 18 h, cavalcada dels Reis Mags d’Orient. S’esperaran a l’entrada del poble.  
 Organització: la Carretera, cal Daldó, la Cantina, el Casino, EAP, Ampa i Comissió de 

Reis. Amb el suport de l’Ajuntament de Planoles.  
 
QUERALBS 
 
5 A les 20 h, arribada a l’estació de Queralbs els Reis Mags d’Orient. A continuació, a 

l’església, adoració i cants de Nadales. Després, recepció de l’Ajuntament per les 
autoritats. Acabada la recepció, entrega de les cartes als Reis i repartiment de regals.  

 
Vall de Núria 
 
• Activitats diverses. Per a més informació, consulteu la pàgina web: www.valldenuria.cat  
 
RIBES DE FRESER 
 
1 A partir de les 18 h, al teatre municipal, arribada del carter reial.  
2 De les 16 a les 19 h, al Teatre, parc infantil de Nadal. Entrada: 3€. Organització: 

AMPA Escola Núria de Ribes de Freser i Ajuntament de Ribes de Freser.  
3 De les 16 a les 19 h, al Teatre, parc infantil de Nadal. Entrada: 3€. Organització: 

AMPA Escola Núria de Ribes de Freser i Ajuntament de Ribes de Freser.  
4 A les 18.30 h, a l’església de Santa Maria de Ribes de Freser, el poema de Nadal de J. 

M. de Segarra recitat per Regina de Andrés, amb intervencions musicals 
nadalenques a càrrec del Cor Parroquial de Santa Maria de Ribes de Freser. 
Organització: Parròquia de Santa Maria de Ribes de Freser. L’aportació voluntària anirà 
destinada a les obres de la Capella Fonda.   

5 A les 18.30 h, arribada dels Reis Mags d’Orient a Ribes de Freser. Recorregut: 
carretera de Pardines, carrer Balandrau, Massana, Fonderia, passeig Guimerà, carrer 
Sant Quintí, Major i a les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organització: Entitat 
organitzadora de les Festes de Nadal.  

18 A les 18.30 h, a l’església de Santa Maria de Ribes de Freser, el poema de Nadal de J. 
M. de Segarra recitat per Regina de Andrés, amb intervencions musicals 
nadalenques a càrrec del Cor Parroquial de Santa Maria de Ribes de Freser. 
Organització: Parròquia de Santa Maria de Ribes de Freser. L’aportació voluntària anirà 
destinada a les obres de la Capella Fonda.   

 



...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. Proper dia 20 de gener de 2014 amb jocs de taula.  

• 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 
 
2 i 3 Jornades poliesportives. De les 9 a les 13 h, activitats d’iniciació esportiva, activitats 

aquàtiques i jocs, per a nenes i nens de P5 a 6è de Primària. Preu: 14€ (12€ dos o més 
germans). Inscripcions: Oficines de la Piscina Municipal de Ripoll i web del Consell 
Esportiu del Ripollès. Lloc: pavelló i piscina municipal de Ripoll.  

3 A partir de les 17.30 h, cercavila del patge Reial amb el grup de Grallers de Ripoll. A 
continuació, a la sala Abat Senjust, recollida de cartes i Nadales a càrrec de la Coral 
Infantil Els Follets. Organització: Comissió de Reis.  

3 A les 20 h, a la biblioteca Lambert Mata, inauguració de l’exposició de Pau Elias.  
4 A les 17 h, al pavelló municipal, quinto de Nadal. Organització: Club Patí Ripoll.  
4 A les 17 h, a la sala Eudald Graells, disco baby. Per entrar, cal portar un producte 

alimentari que anirà destinat al Banc d’Aliments “El Graner de Ripoll”. Aquest any: 
“Cuidem l’alimentació dels més petits”, portant aliments per l’hora d’esmorzar 
(prioritàriament cereals, llet i cacau). Organització: Ajuntament de Ripoll.  

5 A les 18 h, a la sala Eudald Graells, cavalcada de Reis. Sortida de la rotonda sud de la 
carretera Barcelona. A les 19 h, rebuda a la plaça de l’Ajuntament i a continuació, 
rebuda de cartes a la sala Eudald Graells. Organització: Comissió de Reis. 

11 A les 18 h, a l’espai d’art Marià Font, concert coral: “La música nadalenca a través dels 
segles”, a càrrec de la Coral de l’Església Bíblica d’Olot. Organització: Església Bíblica.  

11 A les 22 h, al teatre Comtal, “Quiero jugar un juego” a càrrec de David Moreno. Venda 
d’entrades anticipades a 10€ a Ferlam (de dilluns a divendres) i al teatre Comtal en 
horari de cinema. Organització: Albasound.  

12 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball. Organització: Bar Casal. 
16 A les 18 h, a la biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec dels alumnes de 

l’Escola Vedruna i l’Escola Salesiana de Ripoll. Organització: Escoles Vedruna i Salesiana 
i Biblioteca Lambert Mata.  

18 De les 10 a les 21 h, a la sala Eudald Graells, donació de sang. Organització: Donants 
de sang.  

19 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball. Organització: Bar Casal 
23 A les 16 h, a la biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre d’Oleguer Homs: “Terra 

Promesa”.  
23 A les 19 h, a la biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre d’Antoni Soy: “sortir de 

l’euro per sortir de la crisi?”. Organització: Òmnium Cultural. 
24 A les 22 h, al teatre cinema Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine Club Aric. 
25 A les 12 h, a la biblioteca Lambert Mata, club de lectura per a adults i comentari col·loqui 

del llibre: “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo. Moderador: Ramon Alabau. Organització: 
Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

26 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball. Organització: Bar Casal.  
 
 
 
 
 



...Ripoll 
 
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.  

• Del 3 de gener al 2 de febrer, exposició de Pau Elías. Lloc: Sala Josep M. Anglada de la 
biblioteca Lambert Mata.  

• Fins al 31 de març 2014, al Museu Etnogràfic, exposició: “Blau, groc i roig”. Obra artística 
de Carme Solé i Vendrell. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll.  

• Del 6 de desembre al 6 de gener, exposició del pessebre monumental de Toni 
Colomé. Horari: Divendres, de les 18 a les 20h. Festius, de les 12 a les 14 h i de les 18 a 
les 20 h. Lloc: carrer del Bisbe Morgades, núm. 11. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

• Fins el 6 de gener, al Museu Etnogràfic, exposició fotogràfica: “El món del treball 
industrial a la Catalunya del primer terç del segle XX: Les llavors de la Revolució”. 
Organització: Arxiu Comarcal del Ripollès i Museu Etnogràfic de Ripoll.  

• 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 
 
4 A les 16 h, al Palau de l’Abadia, repartiment dels premis del V concurs familiar de 

pessebres. Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

4 Visita del patge Reial. A partir de les 16.30 h, cercavila. A continuació, al Palau de 
l’Abadia, recepció de les cartes i animació infantil: “Una carta de Reis molt especial”, a 
càrrec del Pot Petit. Organització: Comissió de Reis. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

4 A les 22 h, al pavelló municipal, quina del creuer. Organització: C.E. Abadessenc.  
5 A les 17 h, al Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Maite i Jordi. 

Organització: Associació del Casal Social Jaume Nunó.  
5 A les 18.30 h, cavalcada de Reis Mags. Recorregut: Pont Nou, carrer Comella, carrer 

Pere Rovira, passeig Comte Guifré, carrer Major i plaça Major. Organització: Comissió 
dels Reis. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

5 A partir de les 21 h, patge a casa. Inscripcions: grupesplaisomnis@gmail.com 
Organització: Grup Esplai Somnis.  

12 A les 17 h, al Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Maria Alba. 
Organització: Associació del Casal Jaume Nunó.  

18 A les 18 h, sessió de cinema i literatura: William Shakespeare a càrrec de Ramon 
Musach i Ramon Alabau. Inscripcions: Sala Abat Arnau de Vilalba. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

19 A les 17 h, al Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Josep M. d’Avinyó. 
Organització: Associació del Casal Jaume Nunó.  

25 De les 10 a les 14 h i de les 16.30 a les 19.30 h, a l’escola Mestre Andreu, donació de 
sang. Organització: Donants de sang de Sant Joan de les Abadesses.  

26 A les 17 h, al Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec d’Àlex Peris. 
Organització: Associació del Casal Jaume Nunó.  

 
 
 
 
 



...Sant Joan de les Abadesses 
 
Exposicions: 
 
• Fins al 26 de gener de 2014, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició: 

“L’entorn pintat” del pintor Francesc Artigau. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 
14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenge, de les 10 a les 14 h. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

• Del 13 de desembre al 8 de gener de 2014, al Palau de l’Abadia, VI exposició de Nadales 
dels fills i néts dels col·laboradors de l’empresa FIBRAN S.A. 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: 
FIBRAN, S.A. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

• Del 21 de desembre al 8 de gener de 2014, al vestíbul de l’Ajuntament, exposició del 50è 
concurs infantil de Nadales. Horari:de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 h i de les 
16.30 a les 19 h. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. 
Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

• Del 21 de desembre al 8 de gener de 2014, al Palau de l’Abadia, V concurs familiar i 
exposició de pessebres. Horari: de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 h i de les 16 a 
les 19 h. Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

• 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 

 
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.  

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
1 A les 19 h, al Molí, quina d’Any Nou. Organització: Colla de Caçadors de Sant Pau.  
5 A partir de les 16.30 h, al Molí, espectacle infantil amenitzat per Disco Baby. En acabar, 

a partir de les 19 h,pels principals carrers del poble, cavalcada de SSMM els Reis 
Mags d’Orient, fins a l’església parroquial Nou Temple.  

25 Festa de la Germandat.  
 
 
SETCASES 
 
4 A les 19 h, a l’església de Sant Miquel, concert de Nadal amb la Coral de Camprodon.  
5 Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient. A les 19 h, arribada dels Reis a Setcases pel 

camí de Vallobre. Seguidament, adoració del nen Jesús a l’església de Sant Miquel. Tot 
seguit, recepció a la sala de ball amb coca i xocolata per a tothom.  

 
 
 
 
 
 
 



VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
5 A partir de les 20.30 h, al local Cultural, cavalcada de Reis. Arribada de SSMM els Reis 

Mags d’Orient i recollida de les cartes. Tot seguit, xocolata desfeta i coca per als menuts. 
Organització: Comissió de Festes.  

5 A partir de les 22 h, al local Cultural, Festa de la Germandat: ball. Organització: Mútua 
de Sant Julià, la Germandat.  

6 A les 14 h, al local Cultural, Festa de la Germandat: repartiment de premis del concurs 
de pessebres i pica –pica. Organització: Mútua de Sant Julià, la Germandat. 

14 A les 9 h, davant de l’Ajuntament, “sortida al Resguard dels Vents, un matí fent 
salut, amb sessió d’aigua gym”. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 
Col·laboració: Institut Català de les Dones. Les persones interessades trucar a Susanna 
Nicoletti, regidora de Benestar Social al telèfon: 699 44 32 10. 

22 A partir de les 9 h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Les persones 
interessades trucar a la Mariví, al telèfon: 687 72 96 36. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès.  

 
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 
 
29/12 A les 19 h, a la sala la Cooperativa, Concert de Nadal amb la Coral de Camprodon. 

Entrada gratuïta. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
1 A les 18 h, a la sala la Cooperativa, quina popular. Organització: Associació del 

Joventut. Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  
5 A les 19 h, cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Us hi esperem amb els 

fanalets a la plaça de l’Era. 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. 

 
 
 


