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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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Agenda d’activitats del 
Ripollès 

                    CAMPDEVÀNOL 
 
5 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda a càrrec del Duet Giravolt. Entrada: 6€. Sorteig d’un 

regal. Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal.  
11 A les 10 h, a la Biblioteca de Campdevànol, taller de pintar cares per Carnestoltes a càrrec de Sílvia 

Soler. Organització: Biblioteca de Campdevànol. A les 19 h, Rua de Carnestoltes. Seguidament, a la 
sala Diagonal, sopar i entrega de premis. Organització: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de 
Campdevànol.  

12 A les 8 h, recollida del pessebre a Costa Pubilla (2.045 m). Concentració i sortida, a la plaça de la 
Mainada. Organització: GEC. A les 17 h, Rua Infantil de Carnestoltes amb animació infantil, a la sala 
Diagonal. Organització: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Campdevànol.  

18/19 6ª Hivernal de Campdevànol. L’associació Esportiva Sant Grau i el GEC us conviden a gaudir d’unes 
curses de muntanya que recorren tota la serralada de Montgrony, per sobre i per sota, passant per 3 
cims de 2.000 metres d’alçada. Recorreguts: Marató de 42 km amb un desnivell positiu de 2.700 
metres. Mitja marató de 21 km amb un desnivell positiu de 1.050 metres. La popular de 12 km, semi-
nocturna amb un desnivell positiu de 550 metres i caminada popular (no competitiva), perquè 
tothom gaudeixi de l’entorn del nostre poble. Per a més informació: www.hivernal.cat Organització: 
Associació Esportiva Sant Grau i Grup Excursionista de Campdevànol (GEC).  

19 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, ball de tarda a càrrec del Duet Ària. 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 de tarda a càrrec de Banda Sonora. Entrada: 6€. Sorteig d’un 
regal. Organització: Associació de Balladors de la Sala Diagonal. 

 
 
ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Tots els dimecres de 20.30 a 21.30h, a la Sala Diagonal,  "Sardanes, Esport i  Diversió". Activitat 
gratuïta. Organització: Secció sardanista del GEC. 

• Del 6 de desembre al 31 de març, a la sala Auditori de Centre Cívic La Confiança de Campdevànol: 
“Mitologia i natura”, mitjançant la recreació d’un bosc, de l’artista campdevanolenc Evelí Adam. 
Exposició d’arrels i soques de pi negre i pi roig, convertides en imatges fantàstiques que fan volar la 

imaginació del més petits i crear evocacions mítiques, als més grans. Per més informació podeu 
consultar el blog: http://eveliadamart.blogspot.com. Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes de 
l’ajuntament de Campdevànol. 
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                             CAMPRODON 
 
11 A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon, Cinefòrum: “A la pell de l’ós” de François 

Boutonnet. Projecció del documental sobre la Festa de l’Ós de Prats de Molló.  
25 A la tarda, pels carrers de la Vila, rua de Carnestoltes. Tot seguit, sopar de Carnestoltes, als 

restaurants de Camprodon. En acabar, ball de Carnestoltes. Per a poder participar a la rua és 
obligatori inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme de Camprodon. Direcció: carrer Sant Roc, 
núm. 22 de Camprodon.  

26 Carnestoltes infantil. A la tarda, pels carrers de la vila, cercavila de Carnestoltes. Tot seguit, 
espectacle infantil, berenar i cremada del Rei Carnestoltes.  

 
ALTRES ACTIVITATS: 

 

• 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 

 

12 A les 10 h, el Cortal, Festa de la Nostra Senyora de Lourdes. Missa.  
 

ALTRES ACTIVITATS: 

 

• Diumenge 26 de febrer de 2017, 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: 
972.72.13.17/686.11.33.44 – info@alt-ter.org.  Organització: Alt Ter. Places limitades i cal fer reserva 
prèvia. Reserves abans de 24 h i amb un grup mínim. 

 
                        _LLANARS 

28 A les 22 h, a la sala de Ball, ball del Carnestoltes amb el grup Boogie Woogie i concurs de disfresses. 
Entrada gratuïta. 
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                                            PARDINES 
 
25 Carnestoltes i Farinetes. A la tarda, concurs de disfresses per als més menuts. A la nit, ball de 

disfresses per a joves i adults.  
26 Carnestoltes i Farinetes. A la plaça del Pedró, celebració de la tradició de les Farinetes.  
 

                                    PLANOLES 

3 A les 10.30 h, Festa de Sant Blai. Missa i entrega del Blaiets.  
5 Cursa de 5 Run Càncer de 5 km i 10 km. A les 10 h, sortida des de la plaça del Casino. Run 4 càncer, 

camina o corre. Obsequi i esmorzar per a tothom. Sorteig final amb el número de dorsal. Inscripció 
anticipada: 8€. Inscripció el dia de la cursa: 10€. Inscripcions a través de: www.oncolligagirona.cat o per 
a més informació: 972 22 49 63. Organització: Fundació Oncolliga Girona i ajuntament de Planoles. 
Col·laboració: CBG.  

5 A les 19 h, al restaurant de la carretera, Festa de la Gent Gran: berenar i ball. Organització: 
Ajuntament de Planoles.  

26 A les 8.45 h, plaça del Casino, sortida familiar amb raquetes a la Tossa d’Alp. S’anirà amb cotxe fins a 

la Molina. S’agafarà el telecabina i es farà una còmoda passejada amb raquetes fins a la Tossa d’Alp 

(2.535 m). Després d’esmorzar i gaudint d’una magnífiques panoràmiques, es baixarà caminat amb 

les raquetes fins els cotxes. Organització: AEP.  

                              QUERALBS 

 
4 A les 19 h, a la sala de la Casa de Núria, presentació dels Annals 2014-2015 Ibix 9 del Centre 

d’Estudis Comarcals del Ripollès, que recullen les aportacions fetes als Col·loquis Internacionals 
d’Estudis Transpirinencs celebrats a Canillo (Andorra), del 2 al 4 d’octubre de 2015. 

11 1ª Esquella de la Lluna. Conoescalada popular d’esquí de muntanya nocturna amb lluna plena del 
Puigmal (+940m, 5,40 Km aprox.). Recorregut: santuari de Vall de Núria-Cim del Puigmal (descens no 
cronometrat). Lliurement de dorsals i tiquets cremallera, de les 9 h a les 17 h, a la Casa de Núria de 
Queralbs. Sortida de la cursa, a les 19 h. Sopar, a partir de les 21 h. Sessió DJ, a les 22 h. Cremalleres 
especials de baixada, a les 22 h i 00 h. Preu: 35€/corredor (inclou obsequi samarreta tècnica, 
cremallera, sopar i sessió DJ). Preus especials de cremallera i sopar per als acompanyants. Preus 
especials en Hostaleria i restauració a Queralbs. Les inscripcions s’obriran el proper dia 23 de gener a 
la web: www.esquella.com. Organització: Club Pirinenc Queralbs-Núria i Centre Alpí Vall de Segadell. 
Col·laboració: Ajuntament de Queralbs i Vall de Núria. 

26 A les 14 h, a la plaça de la Vila, escudella de Carnestoltes. Vine a menjar una bona escudella 
casolana, i emportat el bo commemoratiu de l’escudella 2017. Organització: Ajuntament de 
Queralbs. 
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                             RIBES DE FRESER 

 
2 De les 16 a les 18 h, a la Biblioteca Terra Baixa, formació gratuïta per a més de 55 anys. Taller 

iniciació en el món dels telèfons intel·ligents. Organització: Fundació Pere Tarrés, Fundació Vodafone 
i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.  

3 De les 16 a les 18 h, a la Biblioteca Terra Baixa, formació gratuïta per a més de 55 anys. Taller 
iniciació en el món dels telèfons intel·ligents. Organització: Fundació Pere Tarrés, Fundació Vodafone 
i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.  

13 A la sala d’exposicions del Casal de Cultura, inauguració de l’exposició de fotos del Concurs de 
Fotografia de la Vall i entrega de premis del concurs. Organització: Taller de fotografia.  

14 Festa de Sant Valentí. A les 11.30, a l’església de Ribes, missa solemne i vermut, a la sala de Plens de 
l’Ajuntament. A les 17 h, al teatre municipal de Ribes de Freser, ball de Sant Valentí. Organització: 
Ajuntament de Ribes de Freser (regidoria de Cultura) 

24 A les 17.30 h, a la biblioteca Terra baixa, tarda de contes a càrrec de Judit Sabaté. Organització: 
Ajuntament de Ribes de Freser – Regidoria de Cultura.  

26 A les 18 h, al pavelló d’esports municipal, festa infantil amb Disco Baby – especial Carnestoltes. 
Organització: Ajuntament de Ribes de Freser – Regidoria de Cultura.  

26 i 27 Formació en smartphones i tauletes per a més grans de 55 anys.  El taller es farà de les 16 a les 18 h, 
 a la biblioteca Terra Baixa. Organització: Fundació Pere Tarrés, Fundació Vodafone i Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona.  

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• XV Concurs de fotografia de la Vall de Ribes. Bases 2017: veure tríptic. Caldrà lliurar les obres  
(únicament les fotomobils) a la següent adreça de correu electrònic: jemoca1957@gmail.com La 
inscripció és gratuïta. Les obres degudament protegides i lliures de despeses s’hauran de portar o 
enviar a: Oficina de Turisme. Carretera de Bruguera, 2. Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 
16 a 18 h. Diumenges, de 10 a 14 h. Data límit de presentació: 3 de febrer de 2017, a les 20h. 
Organització: Taller de fotografia. 

• Del 13 al 21 de febrer de 2017, a la sala d’exposicions del Casal de Cultura, exposició de fotos del 
Concurs de fotografies de la Vall. Organització: Taller de fotografia. 

  
                               RIPOLL 

 
3 A les 21 h, al teatre Comtal, entrega dels premis Líder Ripollès. Organització: Corisa Media Grup.  
4 A les 18 h, al teatre Comtal, “La Sirenita”. Magatzem d’Ars. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
5 Excursió  a Sant Amand per baixar el pessebre. Per a més informació: www.clubexcursionista.cat 

Organització: Club Excursionista.  
5 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Nova Gamma. Organització: Amics del Ball.  
9 A les 18 h, a la Biblioteca Lambert Mata, taller Bib Box per a infants d’1 a 3 anys. Places limitades, cal 

inscripció prèvia, al telèfon: 972 10 07 11 o enviar un correu electrònic a biblioteca@ajripoll.cat 
Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
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10 A les 20 h, a la Biblioteca Lambert Mata, xerrada: “Entusiasme de l’actitud” a càrrec del pedagog 
Victor Küppers.  

10 A les 22 h, al teatre Comtal, Íntims: Lonely Room. Organització: Ajuntament de Ripoll.  
12 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Carles Xandri. Organització: Amics del Ball.  
16 De les 9 a les 14.30 h, a la Biblioteca Lambert Mata, jornada: “Contractes amb Micro Empreses de 

Serveis Energètics (aspectes jurídics i pressupostaris)”, formació per secretaris i interventors del 
municipis gironins. Organització: Diputació de Girona.  

17 A les 19 h, a la Biblioteca Lambert Mata, xerrada: “La malaltia i el seu origen emocional” a càrrec 
d’Antoni Mondejar.  

19 Al matí, al passeig Ragull, Mermà. Organització: Mermà.  
19 A les 12 h, al teatre Comtal, teatre familiar: “El carreró de les bruixes” de Pocacosa Teatre. 

Organització: Ajuntament de Ripoll.  
19 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Stylette. Organització: Amics del Ball.  
23 Dijous Gras.  
24 A les 18.30 h, a la Biblioteca Lambert Mata, club de lectura juvenil per a joves a partir de 16 anys, a 

càrrec de Carme Brugarola. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
24 A les 20 h, a la Biblioteca Lambert Mata, comentari col·loqui “Parlem de cinema” de la pel·lícula: 

“Jauria humana” dirigida per Arthur Penn, a càrrec de Ramon Musach. Organització: Biblioteca 
Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

24 A les 22 h, al teatre Comtal, Cine club – Le sel de la terre. Organització: Cine Club Aric.  
25 A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC. Organització: Circuït Urgellenc.  
26 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb David Swing. Organització: Amics del Ball. 
27 A les 18 h, a la Biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec de Montse Gil i el Cau dels Vàndals. 

Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  
 
 
VISITES GUIADES:  
 

• Tots els diumenges, a les 11.30h, visita guiada a Ripoll, bressol de Catalunya, 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. Preu: 8,80€. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 
56. www.terradecomtes.cat o bé correu electrònic: reserves@terradecomts.cat  

 
EXPOSICIONS: 

• Del 3 al 26 de febrer de 2017, al Museu Etnogràfic, exposició viatgera de la Diputació de Girona: 
“Clarianes de bosc”.  

• Fins el dia 5 de febrer de 2017, a la sala Abat Senjust, exposició: “Resistents i deportades”. 

• Del febrer a l’abril del 2017, Anglès per a Guies de muntanya. Inscripcions a l’EOI durant el mes de 
gener. www.eoiripoll.cat  
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                          __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

 

4 A les 12 h, a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició: “Refugi d’ànima” de 
Camí. Organització: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

4 A les 18 h, al vestíbul de l’ajuntament, inauguració de l’exposició “A dues veus”. Presentació del 
“Voluntariat per la llengua” dirigit a tots aquells que vinguin a ajudar alguna persona a parlar en 
català. Organització: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

5 Recollida del 55è pessebre, al cim del Taga. Consultar a: www.uesantjoan.cat Organització: Unió 
Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.  

10 A les 20 h, a l’auditori del Palmàs – Casal Jaume Nunó, conferència: “Frontera Sud: Melilla – Nador. 

Injustícia, racisme i lluita”, a càrrec de Katia Junks i Steve Cedar d’UCFR Osona. Organització: Ens 

Movem Sant Joan.  

12 A les 8.30 h, a la plaça Torras i Bages, sortida a la Festa de l’Ós de Prats de Molló – La Presta. 
Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Regidoria de Cultura de 
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

25 Carnestoltes. A les 19.30 h, al pavelló municipal d’esports, concentració dels participants a la rua. A 
les 20 h, inici de la rua. A les 23.30 h, al pavelló municipal d’esports, gran ball de Carnestoltes amb els 
grups: Genion’s i David Mateos “El Pachuco”. Seguidament, disco mòbil amb DJ Limonetty. 
Organització: Comissió municipal de Festes. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

26 Carnestoltes Infantil. Per a més informació: www.santjoandelesabadesses.cat Organització: Comissió 
municipal de Festes. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 

VISITES GUIADES: 

• Tots els dissabtes, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la vila 
Vella. 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). Preu: 8€. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats 
www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Organitza: Terra de 
Comtes i Abats. 

 

EXPOSICIONS: 

• Del 28 de gener al 19 de febrer, al Palau de l’Abadia, exposició “Cultura Viva. Fargaires de 
tradicions”. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges, de les 
10 a les 14 h. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. País 
d’Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter.  

• Del 4 de febrer al 9 d’abril, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició “Refugi d’ànima” de 
Camí. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges, de les 10 a 
les 14 h. Organització: Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

• De l’1 al 14 de febrer, al vestíbul de l’ajuntament, exposició de “A dues veus”. Organització: 
Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
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                                          SETCASES 

 
11 Als estudis, hora a determinar (segurament a 2/4 de 10 del vespre), teatre. Obra: “Ai, mainada” de la 

companyia Teatrus Rotundus.  
18 Carnestoltes. A les 20 h, rua pels carrers de Setcases. A les 22 h, als Estudis, sopar de Carnestoltes i 

festa, al Pub JB.  
 

VISITES GUIADES: 

 

• Dissabte 11, a les 18 h, a l’estació d’esquí de Vallter 2.000, raquetes de neu amb lluna plena. Sortida 
nocturna amb raquetes pels entorns nevats de la capçalera del riu Ter, per poder veure la sortida de 
la lluna plena. L’activitat es fa sota reserva. Organització: Guies Roc Blanc. Tel: 678 75 91 94. Correu 
electrònic: info@guiesrocblanc.com www.guiesrocblanc.com  

• Dissabte 18, a les 9 h, a l’estació de Vallter 2.000, raquetes pel Parc Natural. Sortida amb raquetes de 
neu dins del Parc Natural de les Capçaleres. Lluny de l’enrenou de les pistes d’esquí, les raquetes de 
neu permeten descobrir la màgia de l’hivern. Passareu de l’acollidor ambient de les valls, al blanc 
més pur de l’alta muntanya, al cor dels Pirineus. L’activitat es fa sota reserva. Organització: Guies Roc 
Blanc. Tel: 678 75 91 94. Correu electrònic: info@guiesrocblanc.com www.guiesrocblanc.com  

 
 
                                                           VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

4 4rt Torneig de parxís per parelles. De les 15 a les 16 h, inscripcions. Inici, a les 16 h. Lloc: local 
polivalent. Organització: Vallfojove i Pla Local de Joventut.  

7 A les 16 h, al local polivalent, xerrada explicativa dels recursos que s’ofereixen des del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès, a càrrec de la treballadora social Cristina Díaz. Organització: Ajuntament i 
Consorci de Benestar Social del Ripollès.  

25 Carnestoltes. A les 20.30 h, rua pel poble i tot seguit, sopar calçotada. Preu sopar: 15€. Cal inscripció 
prèvia, abans del dia 23 de febrer (Joan 699.44.34.05). Seguidament, ball amb DJ’s de Vallfogona. 
Lloc: local polivalent. Organització: Grup de teatre Milany.  

 
ALTRES ACTIVITATS: 

• Taller de teràpia de riure: divendres, de les 18.15 a les 20.15, al local polivalent. 

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

• Servei de callista: data i hores convingudes Mariví 687 72 96 36. 
 

 Més informació: http://www.vallfogona.cat 
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                                                        VILALLONGA DE TER 

 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, cinema, biblioteca, lectura 
i contes. Horari: dilluns, dimecres i divendres, de les 17 a les 19.30 h. 

 


