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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. 

GENER 2016 
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                    CAMPDEVÀNOL 
 
3  A partir de les 18h,  a la sala Diagonal, quinto de l’Unió Esportiva Campdevànol.  
5 La Nit dels Somnis 2016. Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient. SSMM els Reis arribaran a 

Campdevànol procedent de l’Orient i faran el següent 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, SSMM els Reis s’aturen a la plaça Antoni 
Maria Claret. A les 19 h, SSMM els Reis 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 Concurs de Pessebres de Campdevànol i rebuda als nens i nenes de SSMM els Reis, a la 
sala Diagonal. A les 21.15 h, visita de SSMM els Reis a l’Hospital de Campdevànol. A les 22 h, SSMM 
els Reis visiten les cases de Campdevànol. Nota: el recorregut és 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, Cau dels Vàndals i tota la Comissió de Reis.  

10 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, Blue Moon. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació 
de Balladors de la sala Diagonal.  

17 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, Sona B. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació de 
Balladors de la sala Diagonal. 

24 A les 17.30 h, a la sala Diagonal, Trios Stars. Entrada: 6€. Sorteig d’un regal. Organització: Associació 
de Balladors de la sala Diagonal. 

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

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

 
EXPOSICIONS: 

• Exposició del X Concurs de Fotografia de l'AAVV del Barri de l'Estació. Exposició de les obres: des de 
dissabte 26 de desembre fins dissabte 2 de gener del 2016, de 18 a 20h, a la Sala Molí de Campdevànol. 
 

ALTRES ACTIVITATS:  

• Tarda jove a Campdevànol. Cada quinze dies, 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.  
 

                           CAMPELLES 

5 A les 21 h, cavalcada dels  Reis Mags d’Orient. Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de 

Campelles. 
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                  CAMPRODON 

1 A les 10 h, missa a l’església del Carme. A les 12 h, missa a la parròquia de Santa Maria. A les 18 i a les 
22 h, al cinema del Casal Camprodoní, projecció de la pel·lícula: “El Becario”.  

2 A les 22 h, al casal Camprodoní, extraordinari concert d’Any Nou amb l’Orquestra Simfònica 
Harmonia i Cor Harmonia amb el director Albert Deprius: “Valsos i Polques” de J. Strauss. Preu: 15€. 
Socis del Casal: 10€. Venda anticipada a l’Oficina de Turisme i una hora abans del concert.  A les 22 h, 
al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon.   

3 A les 9 h, des de Vallter, sortida del grup d’esquí de muntanya a la barraca dels Alemanys. Cal 
inscripció prèvia. Activitat gratuïta. Organització: Ski Club Camprodon. 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 18 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon. A les 18 i a 
les 22 h, al cinema del Casal Camprodoní, projecció de la pel·lícula: “El Becario”.  

4 A les 18 i a les 22 h, al cinema del Casal Camprodoní, projecció de la pel·lícula: “La promesa”.  
5 A 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. A les 18 i a les 

22 h, al cinema del Casal Camprodoní, projecció de la pel·lícula: “La promesa”.  
 
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 

5 A les 18.30 h, a la plaça del Roser, cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient, arribada per la Gi-
401. Tot seguit, a la plaça, hi haurà coca, vi calent i xocolata calenta per a tothom.  

25       Tarda d'activitats a Gombrèn. Història del Rei carnestoltes i la Vella Quaresma, taller de disfresses i 
maquillatge. De 17.30 a 19h, al centre cívic Hug de Mataplana. Tallers i manualitats, cinema, 
jocs...per a infants i joves, acompanyats de la tècnica de joventut de la Vall del Freser, Inga Drake. 

 

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 31, a les 11 h, a la plaça del Roser de Gombrèn, 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 i visita lliure al centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau a Sant Joan de 
les Abadesses. 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. Per consultar preu i per a més informació: Tel. 
972 72 13 17/686 11 33 44- info@alt-ter.org i www.alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter. 
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                        _LLANARS 

3 A les 18 h, a la sala de ball, quina de Nadal.  

5 A les 19 h, Cavalcada de Reis i seguidament, rebuda dels Reis Mags i recepció, a la sala de ball.  

                  ___    MOLLÓ 

2 Rebuda del Carter Reial. 
2 Quina popular. 
5 Cavalcada de Reis.  
16 Festa de Sant Sebastià. 
                            OGASSA 

5  Cavalcada de reis. 

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 

5 A les 20.30 h, cavalcada dels SSMM els Reis d’Orient. Organització: Comissió de festes. 

26 Tarda d'activitats a Pardines. Història del Rei carnestoltes i la Vella Quaresma, taller de disfresses i 

maquillatge. De 17.30 a 19h, als baixos de l'ajuntament. Tallers i manualitats, cinema, jocs...per a 

infants i joves, acompanyats de la tècnica de joventut de la Vall del Freser, Inga Drake. 

 

                            PLANOLES 

5 A les 18.30 h, a l’entrada del poble, els Reis Mags de l’Orient. 
11 Tarda d'activitats a Planoles. Història del Rei carnestoltes i la Vella Quaresma, taller de disfresses i 

maquillatge. De 17.30 a 19h, al menjador de l'escola. Tallers i manualitats, cinema, jocs...per a infants 
i joves, acompanyats de la tècnica de joventut de la Vall del Freser, Inga Drake.   

 
                                          QUERALBS 

5 A les 19 h, a la casa de Núria, l’arribada dels Reis Mags d’Orient. Organització: Ajuntament de 
Queralbs.  

 
ALTRES ACTIVITATS: 

• Dissabte 9, a les 10.30 h, a l’Alberg Marista la Farga-Queralbs, Visita guiada “Les gorges del Freser”. 
Sortida matinal per un corriol que acompanya el riu Freser en un tram molt salvatge, on el seu pas ha 
esculpit la roca formant passos estrets, gorgues i cascades. L’itinerari permet descobrir els valors 
naturals dels Pirineus en el parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser. Activitat gratuïta: Més 
informació: SCEA. Tel. 93 213 39 45- scea@scea.cat. Organització: SCEA.  
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ALTRES ACTIVITATS: VALL DE NÚRIA 

• Els dies 2, 3, 9,10, 16, 17, 23, 24, 30 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 5,  Nit de Reis. Es tracta d'una nit màgica que sorprendrà a petits i grans, amb una arribada dels 
Reis Mags enmig del bosc amb un espectacle de llum, música i foc que ens farà vibrar i emocionar. 
Per més informació: http://www.valldenuria.cat 

• El dia 16, Nit del Papus. Des de fa més d'una dècada, a mitjans de febrer Vall de Núria obre les pistes 
de nit per tal d'esquiar sota els estels i fugir dels papus que ens busquen amb ànim d'espantar-nos.  
No hi falta la baixada de torxes per a petits i grans. Un cop s'acaba l'esquiada, una magnífica 
graellada ens donarà forces per ballar amb el concert en directe en que finalitza la festa. Per més 
informació: http://www.valldenuria.cat 

• El dia 17, World Snow Day. Dia mundial de l'esquí en què totes les estacions del Grup FGC celebrem 
poder gaudir d'aquest esport que ens dóna tan bones sensacions i motivacions. Durant la jornada, es 
duran a terme diferents activitats. No t'ho perdis! Per més informació: http://www.valldenuria.cat 

• El dia 23, Crono Núria. Prova d'esquí de muntanya en què es duu a terme una cronoescalada al cim 
del Noucreus. Forma part de la Copa FEEC-FGC-Mountain sèries 6.0. Apta per a aquells esquiadors de 
muntanya que treuen el seu màxim rendiment en la pujada, més que en la baixada. Per més 
informació: http://www.valldenuria.cat 

• El dia 23, Sortida de raquetes nits de lluna plena. Aprofitant les nits més clares, durant els mesos 
d’hivern us proposem unes sortides nocturnes a ritme tranquil i aptes per a tots els públics (*), per 
gaudir i descobrir la natura durant les hores més tranquil·les de la jornada. (*) Tenir en compte que, 
tot i ser apte per a tots els públics, es tracta d’una activitat física que requereix de cert esforç. Per 
més informació: http://www.valldenuria.cat 

• El dies 30 i 31, Cap de setmana dels Súpers. Per més informació: http://www.valldenuria.cat 

                            RIBES DE FRESER 

1  A les 18.30h, a l'estació Ribes Vila, arribada del Carter Reial amb el Cremallera. A continuació , a la 

sala d'exposicions del Casal de cultura, recollida de cartes. Organitza: Comissió de Cavalcada de Reis 

de Ribes de Freser.  

3 A les 18h, al Teatre municipal, Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Infantil de Ribes i la Coral de 

Ribes. Organitza: Coral de Ribes.  

5 A les 18.30h, a la plaça dels Caçadors, xocolatada, arribada dels Reis Mags i Cavalcada, fins a la plaça 

de l'ajuntament. Organitza: Comissió de Cavalcada de Reis de Ribes de Freser.  

16  A les 17h, a l'església parroquial de Ribes de Freser, Concert de Nadales i cançons populars, a càrrec 

de la Coral Elisard Sala de Barcelona. Organització: Amics de la sardana de Ribes de Freser i 

ajuntament de Ribes de Freser. 

27 A les 16h, a la biblioteca de Ribes de Freser. Trobada per comentar la novel·la de Wilkie Collins, "La 

dama de blanc". Organitza: Club de lectura de la biblioteca Terra Baixa de Ribes de Freser. 
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29 A les 17.30h, a la biblioteca de Ribes de Freser, Terra Baixa, Tarda de contes a càrrec de Judit Sabaté. 

Organitza: Biblioteca Terra Baixa i ajuntament de Ribes de Freser. 

 

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 

2 A partir de les 17 h, a la sala Eudald Graells, Disco Baby’s. Organització: Comissió de Festes.  

2 A les 18 h, al teatre Comtal, Els Pastorets de Ripoll. Organització: Comissió de Pastorets.  

3 A partir de les 17.30 h, cercavila del Patge Reial amb els grups de Grallers de Ripoll. A continuació, a 

la sala Abat Senjust, recollida de cartes i Nadales, a càrrec de la Coral els Follets. Organització: 

Comissió de Reis.  

3 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Tony Sharazan. Organització: Amics del ball.  

5 Cavalcada dels Reis Mags. Sortida de la rotonda sud de la carretera de Barcelona. A les 19 h, rebuda 

a la plaça de l’Ajuntament i a continuació, rebuda de cartes a l’església de Sant Pere. Organització: 

Comissió de Reis.  

6 A les 17.30 h, al pavelló municipal, quinto de Nadal. Organització: Escola de futbol sala i Hoquei Club 

Ripoll.  

10 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Jordi Bruch. Organització: Amics del ball.  

14 A les 18 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec de Judit 

Sabaté. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

15 A les 20 h, a la Sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, xerrada: “Ho portes a la sang” 

sobre les necessitats de les donacions de sang i de com funciona el Banc de Sang de Catalunya, a 

càrrec de Cristina Valverde, Promotora del Banc de Sang i Teixits a Girona.  Organització: Associació 

de Donants de Sang del Ripollès. 

 16 Durant tot el dia, a la sala Eudald Graells, donació de sang. Organització: Associació de Donants de 

Sang.  

17 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb David de Vic. Organització: Amics del ball.  

22 A les 20 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, parlem de cinema: comentari 

col·loqui de la pel·lícula “Secretos y mentiras” de Mike Leigh, modera Ramon Musach. Organització: 

Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

22 A les 22 h, al teatre Comtal, Cine Club. Organització: Cine Club Aric.  

23 De 10a 13 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, taller de gestió de conflictes 

familiars, a càrrec de Sònia Méndez. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca – 972 70 07 11 o 

biblioteca@ajripoll.cat – abans del 18 de gener. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament 

de Ripoll.  
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24 A les 17.30 h, a la Sala Eudald Graells, ball amb Filing. Organització: Amics del ball.  

25 A les 18 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora de conte a càrrec de Carme 

Brugarola. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

28 A les 18 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació llibre: “Per què hem 

guanyat?” de Francesc – Marc Àlvaro. Organització: Òmnium Cultural del Ripollès.  

30 A les 12 h, a la Sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, Club de lectura – comentari col·loqui: 

“Selecció de contes curts d’autors hispano-americans”, modera Ramon Alabau. Organització: 

Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.  

31 A les 17.30 h, a la Sala Eudald Graells, ball amb Elisabeth Majoral. Organització: Amics del ball. 

 

VISITES GUIADES: 

• Tots els diumenges, 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.  

 

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS: 

• Durant tot el mes, exposició de fotografies: “Decodència” de Zirkui. Lloc: Sala Josep M. Anglada.  

• Fins el dia 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.  

• Fins el dia 6 de gener, al Museu Etnogràfic, pessebre monumental de Toni Colomé.  

• Fins el dia 6 de gener, a la sala Abat Senjust, exposició dels treballs dels alumnes de l’escola 
municipal d’art i tall de fusta. Organització: Ajuntament de Ripoll.  

• Del 8 al 1 de febrer, a la sala Abat Senjust, exposició del projecte final de la dissenyadora Laura 
Arxé.  

• Fins el 10 de gener, al vestíbul de la Biblioteca Lambert Mata, exposició: “La crònica de Ramon 
Muntaner. El temps dels almogàvers”, amb documents del fons antic de la Biblioteca Lambert Mata.  

 

                           __________  SANT JOAN DE LES ABADESSES 

2 A les 12 h, al Palau de l’Abadia, repartiment de premis del VII Concurs familiar de pessebres. 
Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

2 A les 17 h, al Palau de l’Abadia, visita del Patge Reial i a continuació, animació infantil: Històries 

Nadalenques a càrrec d’Alma i la Mar de contes. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

2 A les 22 h, al pavelló municipal, la quina del creuer. Organització: CE Abadessenc.  
3 A les 18 h, al palau de l’Abadia, concert: “A cal fuster hi ha novetats”, a càrrec de Joan Josep Mayans i 

la violencel·lista Eva Curto. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

5 A les 18 h, Cavalcada de Reis. Recorregut: pont Nou, carrers Comella, Pere Rovira, passeig comte 
Guifré, carrer i plaça Major. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
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2 A partir de les 21 h, Patge a casa. Inscripcions: grupesplaisomnis@gmail.com Organització: Grup 
Esplai Somnis.  

9 A les 17 h, al Casal Social Jaume Nunó – El Palmàs, dissabtes de música, ball i berenar a càrrec de 
Maite i Jordi. Organització: Associació del Casal Jaume Nunó.  

16 A les 18 h, al Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició de la col·lecció Fundació Vila Casas: Agustí 
Centelles. Retrats de Gerra. Conferència: “Agustí Centelles, vides d’un fotògraf (1909-1985)”, a càrrec 
de Teresa Ferré Panisello. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

23 A les 17 h, al Casal Social Jaume Nunó -  El Palmàs, dissabtes de música, ball i berenar a càrrec de 
Salme e Isa. Organització: Associació del Casal Jaume Nunó. 

30 A les 18 h, a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, inauguració de l’exposició: La Retirada – Exilis 
del pintor José Maria Guerrero Medina. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses.  

 

EXPOSICIONS: 

• Del 16 de gener al 21 de febrer, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició: Agustí 
Centelles. Retrats de Guerra. Col·lecció de la Fundació Vila Casas. Horari: De dilluns a dissabte, de 10 
a 14 h i de 16  a 19 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

• 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 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: de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h. 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. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

• Del 30 de gener al 10 d’abril, a l’Espai Art l’Abadia – Palau l’Abadia, exposició: La retirada – exilis del 
pintor José Maria Guerrero Medina. Horari: De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de les 16 a les 19 h. 
Diumenge, de 10 a 14 h. Organització: Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

 



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

 

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.  
 

                      SANT PAU DE SEGÚRIES 

1 A les 19 h,  al Molí, gran quina d’Any Nou. Organització: Colla de caçadors de Sant Pau.  
5 A les 17 h, al Molí, espectacle infantil a càrrec de Disco- Baby. A partir de les 19 h, cavalcada de Reis.  
30 Festa de la Germandat.  
 
                                         SETCASES 

2 A les 19 h, a l’església de Sant Miquel de Setcases, concert d’Any Nou amb la coral de Camprodon.  

5 A les 19 h, arribada dels Reis Mags de l’Orient pel camí de la Vall Llobre. Seguidament, a l’església de 
Sant Miquel, adoraran el nen Jesús i a la sala dels Estudis, recepció dels Reis Mags d’Orient amb coca 
i xocolata per a tothom.  

                                                  TOSES 

 
ALTRES ACTIVITATS: LA MOLINA.  

• El dia 1, 66è Descens Infantil.  

• El dia 2, 5a Marxa Popular Nocturna.  

• El dia 5, Arribada SSMM Reis d'Orient - Baixada de torxes.   

• Del 7 al 10, Europe Cup IPC Alpi (SL/GS).  

• Del 12 al 13, Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius.  

• El dia 17, World Snow Day.  

• Del 22 al 24 III Bcn Snowpride.  

• El dia 23, 19è Trofeu Pista Pista - Audi Quattro Cup.  

• El dia 17, 8è Trofeu Infantil La Molina U16.  

Per més informació: http://www.lamolina.cat 
  



 

 

 

  

 

 

 

Agenda d’activitats del 
Ripollès 

                                                                           VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 

2 A partir de les 16 h, al local Polivalent, Quina. Organització: AMPA de l’Escola de Vallfogona i grup de 
teatre Milany.  

5 A partir de les 20.30 h, Cavalcada de Reis: arribada dels Reis i recollida de cartes al Local Cultural. 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 amb Crema Catalana. Organització: 
Mútua de Sant Julià, la Germandat. 

6 A les 14 h, al local Cultural, Festa de la Germandat: Repartiment de premis del 49è concurs de 
pessebres i pica-pica. Organització: Mútua de Sant Julià, la Germandat. 

20 Sortida de l’Ajuntament a les 9.30 h, Sortida al Resguard dels vents, un matí fent salut, amb sessió 
d’aigua gym. Organització:  L’Ajuntament de Vallfogona i amb la col·laboració de l’Institut Català de 
les Dones. Interessades trucar a Susanna Nicoletti Regidora de Benestar Social telf.699443210. 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

• Diumenge 24, a les 10.30 h, davant de l’ajuntament de Vallfogona del Ripollès, Visita guiada “La Font 
de la Tosca i Torrent de la Masica”. Itinerari que ens apropa a la Font de la Tosca del Pinetar, una 
curiosa formació rocallosa conseqüència de la precipitació del carbonat càlcic de l’aigua que hi 
davalla del salt. Prop de la Font de la Tosca, trobarem la Teuleria del Pinetar, antic forn per fer teules 
i rajols. Creuant el bosc comunal del Rudolar, en mig de fagedes i pinedes, s’arriba als gorgs i salts 
d’aigua del Torrent de la Masica. Activitat gratuïta: Més informació: SCEA. Tel. 93 213 39 45- 
scea@scea.cat. Organització: SCEA.  

• 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 

 
                                                        VILALLONGA DE TER 

1 A les 19 h, a la Sala de la Cooperativa, Quina popular.  Es sortejaran lots i productes locals. 
Organització: Associació del Jovent de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Ajuntament de Vilallonga de 
Ter. 

5 A les 19 h, Cavalcada dels Reis Mags d’Orient. Us hi esperem amb els fanalets a la Plaça de l’Era!!! 
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Associació del Jovent 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. 


