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                     CAMPDEVÀNOL  

2 A les 18h, a la Plaça Anselm Clavé, els armats faran entrega del pendó a les autoritats. Organització: 

Amics de la processó de Campdevànol. 

3 A les 2h, sortida del pavelló municipal. Processó dels Sants Misteris amb passos vivents. 

Organització: Amics de la processó de Campdevànol. 

4 A les 20h, Vetlla Pasqual. al final de la vetlla Cantada de caramelles. Organització: Catequesi de la 

Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol. 
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                    CAMPDEVÀNOL 
 
3 A les 21 h, a la Sala Polivalent del Centre Cívic, presentació de l’agenda de Nadal 2015 i celebració 

del X Aniversari de la fira de Nadal de Campdevànol. Organització: Unió de Botiguers de 
Campdevànol i Regidoria de Comerç i Fires de l’Ajuntament de Campdevànol. En acabar cava, per 
tots els assistents.  

5 A les 18 h, a la sala Molí, Inauguració i vernissatge de l’exposició del pintor avantguardista Pau Elías 
“alfabets” amb obres noves. Per més informació, podeu consultar la web: www.pauelias.com 
Col·laboració: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. 

6 A partir de les 10h, a la Plaça de la Mainada. Xa Fira de Nadal de Campdevànol. Organització: Unió de 
Botiguers de Campdevànol i Regidories de Promoció Econòmica i Cultura i Festes de l'Ajuntament de 
Campdevànol. Nota: veure Cartell específic. 

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

13 A les 8 h, concentració i sortida a la Pl. de la Mainada. 53a Portada del pessebre a Costa Pubilla 
(2045m). Organització: Grup Excursionista Campdevànol. 

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

13 A les 18 h, a la sala Auditori del centre cívic, projecció de la pel·lícula “13D: "Mi vecino Totoro" 
(Japó, Hayao Miyazaki, 1988). Durada: 86 minuts. 
http://www.filmaffinity.com/es/film646631.html . Dins el cicle Nadalenc de cinema infantil. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. Entrada gratuïta.  

18 A les 11 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, trobada i esmorzar d’usuaris dels parcs de salut de 
Campdevànol. Organització: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Campdevànol. 

18 A les 17 h, al local social del Roser, celebració del Nadal amb els veïns i veïnes. Organització: 
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Campdevànol i Associació de Veïns del Barri del 
Roser. 

18 A les 19 h, a la sala Molí, entrega de premis del concurs de Fotografia de l’Associació de Veïns del 
Barri de l’Estació. Organització: Associació de Veïns del Barri de l’Estació amb la col·laboració de la 
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  

19 A les 17.30 h, a la Llar de jubilats, celebració del Nadal. Com cada any, la Regidoria de Benestar Social 
ofereix una degustació de productes nadalencs. Organitza: Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Campdevànol.  

20 A les 17 h, a la Sala Diagonal, representació teatral de figuretes de pessebre.  Organització: Grup de 
 Teatre Entitats de Campdevànol.  

21  A les 18 h, a la biblioteca, narració de contes sota el títol “bon Nadal” a càrrec de Clarart 
Espectacles. Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Campdevànol. 

24 A les 1 7h, a la sala Auditori del centre cívic, tallers infantils  i tot seguit, caga tió a la Pl. de la Dansa. 
 Organització: Cau dels Vàndals i Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  

24 A les 23 h, missa del gall a la parròquia de Sant Cristòfol. Organització: Parròquia de Sant Cristòfol de 
Campdevànol. Seguidament, als horts de la Rectoria, XIXè pessebre vivent. Organització: Catequesi 
parroquial de Sant Cristòfol de Campdevànol. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
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24 A les 23.45 h, a la Sala Diagonal, Cande Nadal fest. Organització: Kol.lectiu Kampdevànol. 
25  A les 19 h, als horts de la Rectoria, XIXè pessebre vivent. Organització: Catequesi parroquial de Sant 
 Cristòfol de Campdevànol. 
26 A les 18 h, a la Sala Diagonal, quinto de Nadal. Organització: Club Bàsquet Campdevànol. 
27 A les 17.30h, a la Sala Diagonal, Concert i tot seguit,  ball de Nadal amb  l’Orquestra Maravella. 

Organització: Regidoria de Cultura i Festes. Col·labora: Associació de balladors de la Sala Diagonal. 
Nota: venda d’entrades numerades anticipades a partir del dia 22 de novembre, els diumenges, a la 
tarda, a la Sala Diagonal,en horari de ball; o bé del 14 al 18 de desembre, a les oficines de 
l’Ajuntament. en horari d’atenció al públic (de 9 a 14h). Preu entrada anticipada: 10€ (concert i ball). 
Preu entrada el mateix dia: 15€ (concert i ball) 

28  De 16 a 18 h, a la Sala Auditori del Centre Cívic, tallers infantils per la mainada. Organització: Cau 
dels Vàndals. 

28 A les 18 h, a la sala Auditori del centre cívic, projecció de la pel·lícula "Wallace & Gromit. La 
Maldición de las Verduras" (Regne Unit, Nick Park i Steve Box, 2005). Durada: 85 minuts. 
http://www.filmaffinity.com/es/film383482.html . Dins el cicle Nadalenc de cinema infantil. 
Organització: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. Entrada gratuïta. 

29 De 16 a 18 h, a la Sala Auditori del Centre Cívic, tallers infantils per la mainada. Organització: Cau 
dels Vàndals. 

29 A les 20 h, a la Sala Auditori del centre Cívic la Confiança, el fotoperiosta Jordi Borràs presenta el seu 
llibre: “Desmuntant Societat Civil Catalana”. Organització: Òmnium Cultural Ripollès.  

30 Durant tota la tarda, visita de la Comitiva del patge reial per les botigues i comerços del poble. I de 19 
a 20.30h, recollida de cartes del patge reial a les dependències de l’Ajuntament. Organització: 
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. 

31 A partir de les 17 h, a la zona esportiva, 6a cursa de St. Silvestre per muntanya. Organització: 
Associació St. Grau-GEC. Veure programa específic. 

31         A les 21h, a la Sala Diagonal, sopar de Cap d’Any i a partir de les 00.45h, gran revetlla de Cap d’Any 
amb el Duet Arrítmics. Reserva  de taules: la reserva de taules es portarà a terme a la Sala Diagonal, 
els diumenges, a la tarda, en horari de ball, fins els dia 13 de desembre. La reserva de taula pel sopar 
comportarà el dret a llotja durant el ball. Preus: el preu del sopar i el ball és de 70€ per persona. 
L’entrada al ball a partir de les 24:45 hores costarà 15€. Organització: Associació de Balladors de la 
Sala Diagonal. Col·laboració: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol i Sala 
Diagonal. 
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EXPOSICIONS: 

 

• Exposició del pintor avantguardista Pau Elias “alfabets”amb obres noves. Des de diumenge 6 fins 
dimarts 8 de desembre, d'11 a 13 h i de 17 a 20 h, a la Sala Molí - Inauguració i vernissatge: dissabte, 
5 de desembre, a les 18h. Per més informació podeu consultar la web:  www.pauelias.com 
Organització: Pau Elias. Col·laboració: Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol. 
 

“Des de fa mil·lennis, l’home s’adonà que havia de posar nom a les coses i li calia una eina comuna per 

fer-ho i per comunicar-se amb els altres. Mitjançant traços, va crear uns signes gràfics que molt més tard, 

anomenarem, lletres. Al conjunt d’aquestes lletres és el que en diem: ALBAFETS.  

Amb el pas del temps, aquestes lletres es van anar estructurant fins a formar paraules. I les paraules -

hereves dels traços originals - han fet possible, al llarg dels segles, la creació del llenguatge. 

Els alfabets difonen el coneixement, reflecteixen l’esperit de cada territori i dibuixen els 

ressonsmatèrics i simbòlics de cada poble. Els alfabets són mètodes comunicatius, més enllà de 

l’expressió oral.” 

 

• Exposició “els reis d’orient d’altres temps”, des de dimecres 16 de desembre fins diumenge 10 de 
gener de 2016, al aparador de la Sala Molí. Organització: Regidoria de Patrimoni, Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

• Exposició del X Concurs de Fotografia de l'AAVV del Barri de l'estació. Admissió de les obres: fins el 
divendres 11 de desembre de 2015, a les 14 h. Veredicte del jurat: dimarts 15 de desembre de 2015, 
a les 20 h. Exposició de les obres: des de dissabte 26 de desembre fins dissabte 2 de gener del 2016, 
de 18 a 20 h, a la Sala Molí de Campdevànol. Entrega de premis: divendres 18 de desembre a les 
19h.  

 

ALTRES ACTIVITATS:  

• Bases del 3r concurs de pessebres de Campdevànol. Inscripcions: Fins el dia 18 de desembre a les 
oficines de l’Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i tardes de dilluns a dijous de 
15.30 a 18.30h. Categories: El concurs es divideix en dos categories Infantil, que comprèn els nenes i 
nenes fins els 14 anys; i Adult, que comprèn les persones de més de 15 anys. Els premis s’entregaran 
el dia 5 de gener a la Sala Diagonal en motiu de la rebuda de SSMM els Reis de l’Orient. Premis: Els 
premis seran entregats per SSMM els Reis de l’Orient. A cada categoria s’atorgaran un primer premi i 
així mateix tots els participants rebran un obsequi. Jurat: El jurat visitarà els pessebres el dilluns 21 
de desembre. Prèviament a la visita se us comunicarà l’hora. Organitza: Regidoria de Cultura i Festes 
de l’Ajuntament de Campdevànol. 

• Tarda jove a Campdevànol. Tots els dimarts, de 17 a 19h, a la sala polivalent del centre cívic s'obre a 
tots els joves de Campdevànol, de 12 a 17 anys, com a punt de trobada jove i espai de creació 
d'activitats conduïdes per la tècnica de la Vall del Freser (Inga Drake) i la dinamitzadora de l'Oficina 
Jove (Yaiza Hurtado). Contactes:  joventutvfreser@gmail.com i  oficinajoveripolles@gmail.com .  

• Tots els dimecres de 20.30 a 21.30h, al centre cívic, sardanes, esport i diversió. Obert a tothom. 
Activitat gratuïta. Organitza: GEC-secció. 
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                           CAMPELLES 

6 XX Fira Artesanal de Campelles. De les 11 a les 20h, a la sala de l’Ajuntament, casal Sant Martí i plaça 
de l’Ajuntament, hi haurà diferents tipus de parades de productes làctics, ebenisteria, articles de 
boix, sabons i cosmètica, pessebres, bijuteria, tèxtils, ganxet i mitja, botes de cuir, terrissa, etc. 
També es realitzaran tallers de tions, de pintura, de botes de cuir i centres de Nadal, entre d’altres. 
Així com una mostra d’animals viu. Organització: Ajuntament de Campelles.  

7 XX Fira Artesanal de Campelles. De les 11 a les 20h, a la sala de l’Ajuntament, casal Sant Martí i plaça 
de l’Ajuntament, hi haurà diferents tipus de parades de productes làctics, ebenisteria, articles de 
boix, sabons i cosmètica, pessebres, bijuteria, tèxtils, ganxet i mitja, botes de cuir, terrissa, etc. 
També es realitzaran tallers de tions, de pintura, de botes de cuir i centres de Nadal, entre d’altres. 
Així com una mostra d’animals viu. Organització: Ajuntament de Campelles. 

7 A les 12 h, al Castell de Campelles, presentació de les excavacions arqueològiques. 
 
                  CAMPRODON 

4 A les 18 h, davant de l’Ajuntament, inauguració de l’encesa de les llums de Nadal i de la megafonia 
amb la Coral Brins. A la tarda, a l’Ajuntament de Camprodon, Tarda Jove per la decoració de la 
Marató de TV3. A la plaça de la Vila, Punt d’Informació ResÍclar.  

5 A les 12 h, inauguració de la Fira de la Puríssima i actuació de la Coral de Camprodon. De les 11 a les 
12 h, al passeig de la Font Nova, Fira de la Puríssima. Durant tot el dia, a la plaça de la Vila, mercat de 
la Puríssima. Al llarg del dia, a la plaça del Carme, inflables pels més petits. A la plaça Santa Maria, 
atraccions infantils. A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, lliurament dels premis del XII 
Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon. A les 22.30 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE 
Camprodon.  

6 De les 11 a les 21 h, al passeig de la Font Nova, Fira de la Puríssima. Durant tot el dia, a la plaça 
Doctor Robert i a la plaça de la Vila, mercat de la Puríssima. A la plaça Santa Maria, atraccions 
infantils. Al llarg de tot el dia, a la plaça del Carme, inflables pels més petits. A les 12 h, al casal 
Camprodoní, documental: l’Exili de la Mare de Déu de Núria”. Presentació de l’acte per part de 
Manuel Castellet, expresident de l’Institut d’Estudis Catalans i coordinador del projecte. Caminada 
solidària de la Creu Roja – horari a determinar-. A les 18.30 h, a la sala d’actes de l’Hotel Camprodon, 
acte de presentació i xerrada d’Anna Comet. A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE 
Camprodon.  

7 De les 11 a les 21 h, al passeig de la Font Nova, Fira de la Puríssima. A la plaça de la Vila, mercat de la 
Puríssima. A la plaça de Santa Maria, atraccions infantils. Al llarg de tot el dia, a la plaça del Carme, 
inflables pels més petits. A les 19 h, al pavelló vell, el monòleg d’en Peyu: “Planeta i Neptú”.  

8 De les 11 a les 21 h, al passeig de la Font Nova, Fira de la Puríssima. Al llarg de tot el dia, a la plaça 
del Carme, inflables pels més petits. A la plaça de Santa Maria, atraccions infantils. Fins a les 18 h, a la 
plaça de la Vila, mercat de la Puríssima.  

12 A les 18.30 h, al pavelló vell, quina. Organització: AMPA de l’Escola Doctor Robert.  
13 Al pavelló vell, Jornada solidària per la Marató de TV3. A la plaça del Mercat, punt de recollida per a 

la Marató de TV3 i comerços. 
19 Presentació del llibre de l’autor Eloi Vila. – Lloc a determinar- 
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20 A les 17 h, al pavelló de Llandrius, festival de patinatge.  
24 A mitjanit, Missa del Gall i mitja hora abans, vetlla en silenci on la Coral de Camprodon cantarà a la 

Parròquia de Santa Maria.  
25 A les 10 h, missa a l’església del Carme. A les 12 h, missa a la parròquia de Santa Maria. A les 19 h, al 

casal Camprodoní, pastorets. A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon.  
26 A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon.  
31 A partir de les 12 h, cercavila de l’home dels Nassos, pels carrers de Camprodon repartint nassos i 

caramels. A les 17 h, cursa de sant Silvestre. Organització: Ski Club Camprodon. A partir de la 00 h, al 
pavelló vell, ball d’Any Nou amb dj Feel Good.  

Gener 
 
1 A les 10 h, missa a l’església del Carme. A les 12 h, missa a la parròquia de Santa Maria. 
2 A les 19.30 h, al casal Camprodoní, concert d’Any Nou d’Albert Deprius. A les 22 h, al pavelló vell, 

quina. Organització: UE Camprodon.   
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. A les 9 h, des de Vallter, sortida del grup 
Ski de muntanya a la barraca dels Alemanys. Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta. A les 18 h, al 
pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon.  

5 A partir de les 18 h, cavalcada dels Reis Mags de l’Orient. Tot seguit, els Reis Mags rebran els nens i 
nenes, al Monestir de Sant Pere.  

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

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. 
 Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge només matí). 

 

                        GOMBRÈN 

24 Entre les 16.30 i 17h, farem cagar el tió. 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Ludoteca i activitats al centre cívic Hug de Mataplana. De dimarts a divendres, 15 a 17h activitats 
per la gent gran, i de 17 a 20h activitats per joves i infants. 

• Diumenge 27 de desembre de 2015, a les 11 h, a la plaça del Roser, visita guiada: “l’enigma del 
castell del Comte Arnau”. Iniciem la visita al museu del comte Arnau de Gombrèn i, posteriorment, 
anem al castell de Mataplana. En el guiatge ens deixarem encisar per la història, els mites i les 
llegendes d’un dels personatges més coneguts del castell: el comte Arnau. Preu: 10€; de 5 a 12 anys: 
4€. Tel: 972721317/686113344 – info@alt-ter.org . Organització: Alt Ter i Terra de Comtes i Abats.  
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                        _LLANARS 

5 A les 22 h, a la sala polivalent, concert de Gospel amb “Tastet de Gospel”.  
12 A les 22 h, festival – espectacle amb artistes del poble en benefici de la Marató de TV3.  
13 A les 18 h, a la sala polivalent, quina per la Marató de TV3.  
19 A les 22 h, concert amb la Coral de Camprodon. 
22 A les 10 h, a la sala polivalent, petita representació teatral dels Pastorets pels alumnes de l’escola les 

Moreres de Llanars.  
25 A les 17.30 h, a la sala polivalent, quina de Nadal.  
26 A les 18, a la sala polivalent, l’Orquestra Selvatana oferirà el Concert de Sant Esteve i seguidament, 

ball.  
27 A les 18 h, a la sala polivalent, quina de Nadal.  
Gener 
1 A les 18 h, a la sala polivalent, quina de Nadal.  
5 A les 19 h, Cavalcada de Reis.  
 

                  ___    MOLLÓ 

19 A les 18 h, a la sala Polivalent de Molló, Quina popular en benefici de l’Oncolliga.  
 
Gener 
2 Rebuda del Carter Reial. 
2 Quina popular. 
5 Cavalcada de Reis.  
                            OGASSA 

4 Santa Bàrbara 2015. A les 20 h, XII Trobada de la gent jove de la 3a edat i sopar popular. ( Per tal de 
poder fer un càlcul aproximat de les persones que assistiran al sopar popular, es vendran tiquets als 
diferents establiments del poble, fins el dia 3 de desembre.) 

5 Santa Bàrbara 2015. A les 11.30 h, cercavila amb els Acordionistes. A les 12 h, ofici solemne cantat 
per la Coral dels Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les Abadesses. A les 13 h, ballets, ballada de 
gegants i músiques tradicionals amb els Acordionistes. A les 16.30 h, sardanes amb la cobla Col·legi 
Santa Maria de Blanes. A les 17 h, espectacle de màgia amb en David el mag. A les 23 h, gran ball amb 
el grup Axis Trio, a la mitja part, revocació de l’Hereu i Pubilla. Hi haurà tastet de rom cremat.  

6 Santa Bàrbara 2015. A les 12 h, a l’església de Santa Bàrbara, missa. A les 12 h, concurs de dibuixos 
de Nadal. A les 17 h, gran Quina a favor de l’AMPA. A les 19 h, teatre amb la representació de l’obra: 
“Qui hi fas, tu, aquí?” de l’autora Montserrat Torà.  

8 A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: “Qui hi fas, tu, aquí?” de l’autora Montserrat Torà. 
12 A les 22 h, teatre amb la representació de l’obra: “Qui hi fas, tu, aquí?” de l’autora Montserrat Torà a 

favor de la Marató de TV3. 
13 A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: “Qui hi fas, tu, aquí?” de l’autora Montserrat Torà. 

(Totes les representacions de teatre les realitzarà la companyia de teatre La Carbonera d’Ogassa i 

l’aforament de la sala del teatre és limitat.) 
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(La comissió de festes es reserva el dret de canviar els horaris i els actes programats, per causes 

alienes a la seva voluntat) 

 

EXPOSICIONS: 

• Tots els dissabtes, diumenges i festius, es fan visites guiades a la Conca Minera d’Ogassa. Primera 
sortida, a les 10 h i segona sortida, a les 12.30 h.  

 
 
                            PARDINES 

31 Festa de Cap d'Any. 
 

                            PLANOLES 

6 A les 7.30 h, a la plaça del Casino, pujada del pessebre al Puig Dòrria. A les 9h, a la plaça del Casino, 
pujada del pessebre fets pels nens de l’Escola de Planoles a la cabana de la Cogolia. Organització: 
AEP. 

6 A les 21h, sopar pro Marató de TV3. Organització: Associació de Dones. Col·laboració: Ajuntament de 
Planoles.  

12 De les 10 a les 20h, mercat de Nadal. Organització: Planoles Natural. Col·laboració: Ajuntament de 
Planoles.  

13 De les 10 a les 20h, mercat de Nadal. Organització: Planoles Natural. Col·laboració: Ajuntament de 
Planoles.  

14 A les 15h, a la sala cívica, taller de galetes de Nadal per a nens i nenes. Organització: Servei de 
Joventut de Planoles – Tècnica de Joventut Inga Drake.  

31 A les 21, a la fonda Cal Daldó, sopar de Cap d’Any. Cal fer reserva. A les 23.30h, a la sala del Casino, 
ball de Cap d’Any amb l’Orquestra Ban’dFesta. Organització: Ajuntament de Planoles.  

 
                                          QUERALBS 

6 Mercat de Nadal. Amb mostres i parades artesanals i tallers. 

 
ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA 

• Els dies 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 i 31 Bateig amb raquetes de neu.  Tots els dissabtes i diumenges 
de la temporada d’hivern 2015-16, viu la neu del Pirineus d’una manera diferent, rutes guiades amb 
raquetes de neu. Per més informació: http://www.valldenuria.cat 

• El dia 20,  Marató de TV3. Realització de diverses activitats amb la intenció de col·laborar 
econòmicament en benefici de la marató solidària organitzada per TV3. Es duran a terme activitats 
com a excursió amb raquetes, paral·lel solidari, visita guiada, etc. Per més informació: 
http://www.valldenuria.cat 

• El dia 31, Revetlla de cap d'Any. Per més informació: http://www.valldenuria.cat 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

                            RIBES DE FRESER 

5 A les 17h, al Cinema Catalunya. "Dos hombres y un destino". Cineclub. Els millors films de la història 

 del cinema. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

5 A les 19.30h, al Cinema Catalunya, presentació del DVD Exili de la Mare de Déu de Núria.  

5  A les 22h, al Pavelló Municipal de Ribes de Freser, no us deixeu perdre el varietat de "Ribes de Mou" 

 a favor de la marató de TV3 i de la lluita contra diabetis i obesitat. Espectacle de varietats. Adults 

10€ menors de 11 anys 5€. Organització: Teatre d'Emergència. 

6 Fira de la Muntanya i Neu. A partir de les 10h, mostra artesana, expositors i activitats diverses. 

Organitza: Associació Turisme Actiu i ajuntament de Ribes de Freser. Centre del Poble.  

6 A les 17h, al Cinema Catalunya. Atrapa la bandera. Cinema infantil en català. Organitza: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes 

6 A les 19h, al Cinema Catalunya. "La cumbre escarlata". Cinema d'estrena. Organitza: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes 

6  A les 17h, al Pavelló d'Esports de Ribes de Freser, vine a jugar per la Marató de TV3 amb la "Sessió 

de Quinto". Organitza: Associació de Dones de Ribes de Freser. 

7 A les 17h, al Cinema Catalunya. Atrapa la bandera. Cinema infantil en català. Organitza: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes 

7 A les 17h, al teatre municipal, presentació del llibre "Mots per a la família" de Jordi Castellet. 

7 A les 19h, al Cinema Catalunya. "La cumbre escarlata". Cinema d'estrena. Organitza: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes 

7 A les 22h, al teatre municipal, Concert Big Band i The Tafaners. Entrada: 5€. Organitza: esbart Eudald 

Coma de Ribes de Freser 

12 A les 19h, al Cinema Catalunya. El virus de la por -amb director Ventura Pons- presentació i 

cinefòrum. A les 22h, visionat de El virus de la por. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

13 A les 17h, al Cinema Catalunya. "Los Minions". Cinema infantil en català. Organitza: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes 

14 A les 17h, al teatre del Casal de Cultura, demostració de rams de Nadal, i seguidament celebrarem el 

Nadal amb totes les dones que vulguin venir. Organitza: associació de Dones de la Vall de Ribes. 

17 A les 19.30h, al Cinema Catalunya. Òpera la "Dammation de Faust", des del teatre de l'òpera 

nacional de París. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

19 A les 19h, al Cinema Catalunya. La plaça del diamant. Sessió de Filmoteca de Catalunya. A les 22h,  El 

dia més curt. Curtmetratges sessió adults. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

20 A les 17h, al Cinema Catalunya. El dia més curt. Curtmetratges sessió adults. Organitza: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes 

23 A les 19.30h, al Cinema Catalunya. Òpera la "Lucia di Lammermoor", des del teatre de l'òpera 

nacional de París. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

25 A les 19h, al Cinema Catalunya. Cinema d'estrena. Film pendent de confirmació. Organitza: Amics 

del Cinema de la Vall de Ribes 
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26 A les 17h, al Cinema Catalunya. "Del Revés". Cinema infantil en català. A les 19h, Cinema d'estrena. 

Film pendent de confirmació. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

27 A les 17h, al Cinema Catalunya. "Del Revés". Cinema infantil en català. A les 19h, Cinema d'estrena. 

Film pendent de confirmació. Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

31 A les 17h, Cursa Sant Silvestre Ribetana. 

 

ALTRES ACTIVITATS:  

• Tarda jove a Ribes de Freser. Tots els dilluns de 17 a 19h, a la sala d'exposicions o el teatre s'obre a 
tots els joves de la vall de Ribes de 12 a 17 anys, com a punt de trobada jove i espai de creació 
d'activitats conduïdes per la tècnica de la Vall del Freser (Inga Drake) i la dinamitzadora de l'Oficina 
Jove (Yaiza Hurtado). Contactes:  joventutvfreser@gmail.com i  oficinajoveripolles@gmail.com .  

 
                               RIPOLL 

3 A les 18 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte: “Coloraines”, per 
commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Organització: ACTAD. 

3 A les 19 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del “Calendari 2016” de 
la Fundació MAP. Organització: Fundació MAP. 

4 A les 16 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre de Jordi 
Castellet Mots per la família: III. Lluc. Cicle C, introducció de Maria Sànchez.  

4 A partir de les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, encesa de les llums de Nadal. Inauguració de la pista 
de gel, a la plaça de la Lira i coca i xocolata per a tothom. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

4 A les 22 h, al Teatre Comtal, cine club: “B de Bárcenas”. Organització: Cine Club.  
4 A les 21 h, a la sala Eudald Graells, Circuït Folc: Achilifunk Sound System i Mox. Organització: Circuït 

Folc i Randellaires.  
5 A les 19 h, al Teatre Comtal, Circuït Folc: Germà Negre amb la Cobla Selvatana i l’Esbart Dansaire 

Fontcoberta. Organització: Circuït Folc i Randellaires.  
6 Pujada del pessebre a Sant Amand. Per a més informació: www.clubexcursionistaripoll.com 

Organització: Club Excursionista Ripoll. 
6 Durant tot el dia, a les places de l’Ajuntament i Abat Oliba, Fira de Nadal. Organització: UBR.  
6 A partir de les 10 h, a la plaça Abat Oliba, II Plantada de vehicles clàssics i antics.  
6 De les 10 a les 13 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, trobada d’intercanvi i punts de llibre. 

Organització: Associació MC Col·leccions.  
6 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Josep teclats i veu. Organització: Amics del ball.  
10 A les 18 h, a l’Oficina Jove - casal de Joves el Galliner, jornada informativa per a joves emprenedors. 

Organització: Oficina Jove i Consorci Ripollès Desenvolupament.  
11 Dia Internacional de les Muntanyes. A les 9 h, a Sant Antoni, per reviure el seu passat miner. 

Concentració aparcament de Caganell. Ruta circular. A les 21.30 h, al cinema Comtal, projecció: 
“2.304.400 passes d’Albert Bosch”. Entrada gratuïta. Organització: Club Excursionista i Ajuntament de 
Ripoll.  

12 A les 23.30 h, a la sala Eudald Graells, 20 ena edició de Nadal Rock: Nyandú, De Pardos Cat’s – Dj. 
Organització: Col·lectiu Rekiem.  
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13 A les 16.30 h, al teatre Comtal, 17è Concert Nadalenc de Sardanes amb la Cobla la Principal de la 
Bisbal. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll. 

13 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Axis Duet. Organització: Amics del ball.  
16 A les 20 h, a l’hotel d’entitats de Ripoll, productes d’hivern de casa nostra a la taula. Reivindiquem la 

cuina tradicional i tastem les escaroles estofades de la mà del cuiner Pep Salsetes. Organització: 
Òmnium Cultural Ripollès. 

16 A les 17 h, a la sala de plens del Consell Comarcal, Jornada informativa per a empreses i gestories: 
bonificacions i incentius a la contractació del programa de Garantia juvenil. Organització: Oficina Jove 
del Ripollès. 

17 A les 18 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte: “Conta’m, Aurèlia, 
com eren abans les biblioteques? L’Aurèlia i la Viquipèdia”, a càrrec de Dolors Arqué de la companyia 
Borinot Groc. Organització: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  

18 A les 18 h, a la plaça Sant Eudald, Caga Tió. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
19 A partir de les 18 h, a l’entorn del Monestir, pessebre vivent de les Vedrunes. Organització: Escola 

Vedrunes.  
20 Al matí, el passeig Ragull, Mermà. Organització: Mermà.  
20 A les 12 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició dels treballs dels alumnes dels cursos 

artístics. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
20 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Sona Bé. Organització: Amics del ball.  
25 Els dies 25, 26 i 27, al pavelló municipal, quinto de Nadal. Organització: Escola de Futbol Sala i Hoquei 

Club Ripoll.  
25 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, concert de Nadal a benefici del MAP. Organització: Amics de la 

Música de Ripoll.  
25 A les 22 h, al teatre Comtal, els Pastorets de Ripoll. Organització: Comissió de Pastorets.  
26 A les 17.30 h, al teatre Comtal, els Pastorets de Ripoll. Organització: Comissió de Pastorets.  
27 A les 17.30 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert de les corals: Capella de Santa Maria i els 

Follets de Ripoll. Organització: Corals de Ripoll.  
27 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Duet Boomerang. Organització: Amics del ball.  
28 A les 11 h, a la Biblioteca Lambert Mata, taller de fanalets a càrrec de la companyia la Sal. Cal 

inscripció a la Biblioteca: telèfon 972 70 07 11 o  biblioteca@ajripoll.cat Organització: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  

28 i 29 De les 16 a les 20 h, al pavelló municipal, Ripijoc – parc infantil i juvenil de Nadal. Organització: 
Ajuntament de Ripoll. 

29 A les 18 h, al pavelló municipal, l’hora del conte a l’espai Ripijoc, a càrrec de Carme Brugarola. 
Organització: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  

31 A partir de la 1 h, al pavelló municipal, festa de Cap d’Any amb DJ’s. Organització: Col·lectiu 
Rèquiem.  
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VISITES GUIADES: 

• Tots els diumenges i el dilluns dia 7 de desembre, a les 11.30 h, visita guiada al conjunt monàstic de 
Santa Maria de Ripoll per descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant visita 
a l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. 
www.terradecomtes.cat.  

• Dilluns 7 de desembre, a les 17 h, a l’Oficina de Turisme, visita guiada: “Ripoll Mil·lenari”. 
Passejarem pel casc antic de Ripoll tot descobrint els diferents racons històrics de la vila. Els 
carrerons, el mercat, les muralles... ens parlaran dels més de 1000 anys d’història, des dels orígens 
del monestir fins les guerres carlistes. Preu: 6,00€; De 8 a 11 anys: 4€. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 
44 - info@alt-ter.org.  

• Visita guiada i taller a l’Scriptorium + visita lliure al conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll, per 
conèixer la vida monàstica i l’escriptura dels monjos de l’època. Horaris de visita guiada a Scriptorium 
+ taller: dissabte i diumenge dia 5 i 6 de desembre, a les 16.30 h. Horaris de visita lliure al conjunt 
monàstic: de les 10 a les 13.30 h i de les 15.30 a les 18 h. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 
972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.  

• Visita a la Farda de Palau, el Museu Etnogràfic i taller infantil + visita lliure al conjunt monàstic de 
Santa Maria de Ripoll, per conèixer el passat recent i la identitat del nostre territori. Horari de visita: 
Farga + Museu + taller: dissabte, dia 5 i diumenge, dia 6, a les 11 h. Horari visita lliure al conjunt 
Monàstic: de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 18 h. 

• Museu Etnogràfic de Ripoll. Els dies 5 i 6 de desembre, a les 11 h, visita guiada a la Farga Palau + 
visita lliure al Museu Etnogràfic i taller “Fem un xai”. A les 16.30 h, visita guiada a l’exposició 
Scriptorium + taller “Fes de monjo copista”.  

 

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS: 

• Del 4 de desembre al 6 de gener, a la plaça de la Lira, Pista de gel. Horari: feiners, de 17 a 21 h. 
Dissabtes i festius, de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 21 h.  

• Dissabte, dia 5 de desembre, a les 12 h, activitat familiar sobre la portalada del Monestir de Ripoll. 
Candidata a ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. Construirem una rèplica de la portalada 
del monestir gràcies a les peces d’un trencaclosques gegant. Descobrirem cada escena de la 
portalada com si cada fragment fos una vinyeta d’un llibre. Al finalitzar l’activitat, es podrà visitar, de 
forma lliure, la resta d’espais del Conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll. . Organització: Terra de 
Comtes i Abats. Per a més informació: . Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat 

• Fins el dia 13 de desembre, a la Sala Abat Senjust, treballs d’experimentació contínua d’Eudald 
Alabau.  

• Del 20 de desembre al 6 de gener, a la Sala Abat Senjust, exposició dels treballs dels alumnes dels 
cursos artístics.  

• Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Pre-inscripcions per al curs 2015-2016. De l’1 al 4 de setembre (per 
Internet). Més informació: www.xtec.cat/eoiripoll Tel: 972 71 43 34. Horari: de dilluns a dijous, de les 
16 a les 19 h. Direcció: carretera Barcelona, 57 17500 – Ripoll.  
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• De l’11 de desembre al 6 de gener de 2016, pessebre monumental de Toni Colomé. 

• Biblioteca Lambert Mata. Durant tot el mes de desembre, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca 
Lambert Mata, exposició de pintures de Sergi Moreno. Del 21 de desembre al 10 de gener, al vestíbul 
de la Biblioteca Lambert Mata, exposició: “La crònica de Ramon Muntaner: el temps dels 
almogàvers” de Institució de les Lletres Catalanes i el Museu d’Història de Catalunya. Organització: 
Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  

• Els dilluns i dijous fins el 17 de desembre, a la plaça de la Sardana i a la pista de Sant Pere, torna 
l’esport a les pistes. Organització: Ajuntament de Ripoll, dins del Pla de Desenvolupament 
Comunitari.  

• Curs intensiu de monitors/es de lleure infantil i juvenil, al Casal El Galliner  de Ripoll. Dies 19, 20, 
27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4, 9, 10* de gener (* Només classe al matí). Horari de les 9 a 14h i 
de 15.30 a 20h. Preu: 265€.  Per més informació: http://www.quiralia.cat/ i a/e: 
info@escolaquiralia.cat  

 

                           __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

6 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs,  ball a càrrec de Salme e Isa. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

7 A partir de les 10 h, a la Plaça Anselm Clavé i carrer Beat Miró,  XII Mercat de Nadal. Organització: 
 Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
Ajuntament d’Ogassa. Col·laboració: Fundació MAP i Diputació de Girona. 

12 De 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h, a El Palmàs, 53è Concurs de dibuix de Nadales. Organització: Unió 
Excursionista Sant Joan de les Abadesses. 

12 A les 21 h, al Pavelló Municipal, Presentació dels equips del CE Abadessenc – temporada 2015-2016. 
A les 22 h, Quina. Organització: C.E. Abadessenc . 

13 A les 10.30 h, Pujada del 54è Pessebre al cim del Taga. Punt de sortida:  Consultar al web: 
www.uesantjoan.cat. Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. 

13 Aplec a l’Ermita de Santa Llúcia del Puigmal amb la Cobla Osona: A les 11 h ballada de 4 sardanes a 
Santa Llúcia de Puigmal i a les 12 h, Ofici. A continuació, ballada de 2 sardanes. Organització: La 
Parròquia i els Pabordes de Santa Llúcia. 

13 A les 10.30 h, a la Plaça Barcelona, 12è Cros Escolar del Consell Esportiu. Activitat en benefici de La 
Marató de TV3. Organització: Club Triatló Sant Joan i Consell Esportiu del Comarcal del Ripollès. 
Col·laboració:  Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

13  A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs,  ball a càrrec de Jordi Bofill. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

17 A les 17 h, a la biblioteca Josep Picola, Una cartera carregada de Nadal. Narració de contes a càrrec 
de Pepa Lavilla. Organització:  Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

18 A les 18 h, al Palau de l’Abadia, Inauguració de la VIII Exposició de Nadales, dels fills i néts dels 
col·laboradors de l’empresa  FIBRAN S.A. Organització: Fibran S.A. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses. 
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20 A les 12 h, al vestíbul de l’Ajuntament, Repartiment de premis del 53è Concurs de dibuix de 
Nadales. Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. 

20 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs,  ball a càrrec de Marta. Organització: Associació de 
Jubilats i Pensionistes.  

23 A les 17 h, al Claustre del palau de l’Abadia, Concert de Nadal a càrrec la Coral Jaume Nunó. 
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. Col·laboració:  Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

25 i 26 A les 19 h, a la plaça del Vinyal, Pessebre vivent. Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. 
Col·laboració:  Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

25 A les 22 h, al pavelló Municipal, Gran Quina de Nadal. Organització: C.E. Abadessenc. 
25 A les 24 h, a l’antic Escorxador, Festa a l’Escorxador.  Organització: Jovent Actiu Santjoaní. 
27 A les 17 h, al Casal Jaume Nunó – El Palmàs,  ball a càrrec de Chus de Santa Coloma. 

Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 
28 i 29  Al pavelló Municipal, Jovenàlia, Parc Infantil de Nadal. Hora: consultar a 

www.santjoandelesabadesses.cat. Organització: Grup Esplai Somnis. Col.laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

31  A les 17 h, al passeig Comte Guifré, Cursa de Sant Silvestre. Inscripcions:  Oficina de Turisme – Palau 
de l’Abadia. Organització: Barra Jove. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

31 A partir de la 1 de la matinada, al pavelló Municipal, Gran ball de Cap d’Any, amb el duet Gózalo, 
seguit de La Glamour Band i DJ. Organització: Comissió de Festes. Col·laboració: Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

 

EXPOSICIONS: 

 

• Del 7 de novembre al 24 de gener, a l’espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, Exposició Detritus de 
Llorenç Melgosa. Horari: Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges de 10 a 14 h. Organització: 
Regidoria de Cultura- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Del 14 de novembre al 13 de desembre, al palau de l’Abadia, Exposició Senzillament una dona de 
Montserrat Picola. Horari: Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.  Diumenges de 10 a 14 h. 
Organització: Regidoria de Cultura- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• Del 28 de novembre al 12 de desembre, Exposició del pessebre 54è pessebre que es pujarà al Taga. 
Lloc: Vestíbul de l’Ajuntament. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.  

• Del 18 de desembre a l’11 de gener, Exposició de VIII Exposició de Nadales dels fills i néts dels 
col·laboradors de l’empresa Fibran S.A. Lloc: Palau de l’Abadia. Horari: De dilluns a dissabte, de 10 a 
14 h i de 16 a 19h. Diumenge, de 10 a 14 h. Organització:  Fibran S.A. Col·laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. 

• A partir del 20 de desembre, Exposició del 53è Concurs infantil de Nadales. Lloc: Vestíbul de 
l’Ajuntament. Horari: Consultar a www.uesantjoan.cat. Organització: Unió Excursionista Sant Joan de 
les Abadesses.  

• Del 21 de desembre al 6 de gener, VII Concurs familiar i Exposició de Pessebres. Lloc: Palau de 
l’Abadia. Horari: De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19h. Diumenge, de 10 a 14 h. 
Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. 
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VISITES GUIADES: 

 

• Tots els dissabtes, les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la vila 
Vella: “la joia del Romànic”. Visita d’un dels monuments més importants del romànic català i 
descobrireu la vila, tot resseguint la seva història i les seves llegendes i tradicions. Punt de trobada 
davant de l'Oficina de Turisme (Palau de l'Abadia). Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i 
Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Organització: 
Terra de Comtes i Abats.  

• Dissabte 19 de desembre, a les 11 h, el molí Petit de Sant Joan de les Abadesses, visita guiada: “El 
molí Petit, un molí per fer pa”. El Molí Petit va ser el molí fariner de les abadesses, amb el que 
obtenien la farina per a fer el pa al monestir. Coneixerem les parts del molí, el seu funcionament i 
com era la vida del moliner. La visita es completa amb un audiovisual i un taller per fer pa. Preu: 
8,00€; De 5 a 12 anys: 4€. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org.  
 

                      SANT PAU DE SEGÚRIES 

5 Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, Fira del vi i del formatge. A la tarda, concurs de cata de 
vins.  

6 A les 19 h, al Molí, representació de l’obra de teatre: “Canya” per l’Associació de teatre Això és 

Intolerable de Camprodon. Entrada lliure.  
25 A les 19 h, al Molí, quina de Nadal. Organització: Colla de Caçadors.  
27 A les 11.30 h, a l’església parroquial Nou Temple, missa i seguidament, concert de Nadal amb la Coral 

de Camprodon.  
 

                                         SETCASES 

 
1 A les 19 h, a l’Església, Concert: Lieder Càmera. 
5 A les 22 h, a la sala dels Estudis, teatre: Toc – Toc, una comèdia de bojos!. Interpretar per el grup de 

teatre Rotundus del Casal Camprodoní. Venda anticipada d’entrades a l’Ajuntament de Setcases. 
Preu: 5€. La recaptació es destinarà a beneficis de la Creu Roja de la Vall de Camprodon.  

26 A les 19 h, a la sala dels Estudis, concert: Celeste Alías canta Antonio Machín.  

27 A les 18.30 h, a la sala dels Estudis, cinema de muntanya a Setcases. Inauguració del Cicle de Cinema 
de Muntanya a càrrec del Regidor de Cultura, el senyor Santi Molas. Presentació a càrrec dels senyors 
Jordi Canals i Francesc Carola. Projecció de la pel·lícula: Into the Mind (subtitulada en català).  

29 A les 18.30 h, a la sala dels Estudis, cinema de muntanya a Setcases. Presentació de la 4a edició del 
llibre: Mentre hi hagi llum – tragèdia al Nanga Parbat. Presentació a càrrec dels senyors Edu Sallent i 
Quim Bretcha. Projecció de la pel·lícula: Alpamayo.  

30 A les 18.30 h, a la sala dels Estudis, cinema de muntanya a Setcases. Presentació a càrrec dels 
senyors Gerard Vila i Nil Cardona. Projecció de la pel·lícula: Competint contra ningú.  
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                                                  TOSES 

 
ALTRES ACTIVITATS: LA MOLINA.  

 

• 25 de Visita del Pare Noel. La Molina rebrà la visita del Pare Noel al llarg del matí de Nadal i repartirà 
caramels per a tots els nens a la Pista Llarga. 

• Del 26 al 30, Parc de Nadal a Alp 

• 6è Memorial Albert Pardo. Es tracta d’una prova internacional FIS-CIT que forma part del circuit de 
ciutadans. 

 

                                                       VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

5 Sopar de Joves. Organització: dins el Pla Local de Joventut, impulsat i organitzat pels més joves. Per a 
més informació al facebook.  

6 A les 11 h, davant de l’Ajuntament, portada popular del pessebre a la Tosca. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  

7 Deixalleria mòbil. Atenció fins a les 12h, al començament del carrer Prat de l’Om. Organització: 
Consell Comarcal del Ripollès. 

7 A les 12 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, presentació de les troballes arqueològiques de la Feixa 
de la Ceba, d’aquest agost 2015. Dins del Projecte: “Evolució del poblament i ús del territori al 
Prepirineu oriental durant la prehistòria recent (8.000 – 900 cal ANE): anàlisi arqueoecològic de les 
dinàmiques de canvi social i de la gestió dels recursos naturals”. Organització: Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès i UAB.  

8 A les 8 h, davant de l’Ajuntament, excursió de portada del pessebre a l’ermita de la Cau, passant per 
Milany. Organització: Centre d’Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  

21 A les 10 h, al local Polivalent, tercer tastet de Nadal: cantada de nadales per part dels nens i nenes de 
l’Escola. Organització: Escola de Vallfogona de Ripollès.  

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Taller de teràpia de riure: divendres, de 18 a 20 h, al local Polivalent.  

• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h, al Local Polivalent. 

• Sessions d’activitats físiques al ritme de la música dirigides amb monitor: els dimecres, a les 19 h.  

• Servei de callista: data i hores convingudes, Mariví 687729636 
 

Per a més informació: http://www.vallfogona.cat 
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                                                        VILALLONGA DE TER 

5 A les 19 h, a la sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter, quina popular per la Marató de TV3: es 
sortejaran lots i productes locals. Organització: Associació del Jovent de Vilallonga de Ter. 
Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

25 A les 19 h, a la sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter, quina popular: es sortejaran lots i 
productes locals. Organització: Associació del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament 
de Vilallonga de Ter.  

26 A les 19 h, a la sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter, quina popular: es sortejaran lots i 
productes locals. Organització: Associació del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament 
de Vilallonga de Ter.  

27 A les 18 h, a la sala de la Cooperativa, concert de Nadal amb la Coral de Camprodon. Gratuït. 
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter.  

 

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 divendres, de les 17 a les 19.30h. 


