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CAMPDEVÀNOL  
 
1 A les 17 h, a la sala Auditori, conferència: L’emprenta que deixem al llarg de la vida no és 

gratuïta. Taula rodona amb la Dra. Teresa Guardiola, especialista en dietètica i obstetrícia,  
Jaume Barbarà, periodista i presentador del programa Singulars (TV3 – Canal 33), i Umbert 
Lorcestales, metge.  

2 A les 11 h, a la sala Diagonal, exhibició de gimnàstica per a col�laborar amb la Marató de 
TV3. Organització: Esplai d’Esportiva de Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a 
càrrec de Genion’s. 

4 A les 15 h, a la sala Auditori, conferència: Medicaments –aliments: com podem evitar les 
interaccions. Organització: farmàcia Cuy de Campdevànol. 

6 Fira de Nadal amb el patge Reial i encesa de les llums nadalenques. Lloc: plaça de la Mainada. 
Organització: Ajuntament de Campdevànol. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de 
Magic’s. 

9 Portada del pessebre a Costa Pubilla (2045 m) dins el 50è aniversari. Organització: GEC – 
Excursionisme. A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Babbel.  

12 De les 19 a les 21 h, al centre cívic la Confiança, xerrada d’emprenedoria: taller de 
sensibilització i motivació en emprenedoria. Organització: Servei de Joventut. Col�laboració: 
Departament d’Empresa i Ocupació i Direcció General de Joventut.  

14 A les 22 h, a la sala Auditori del centre cívic la Confiança, concert acústic de l’artista Ruben 
Pozo (Ex. Pereza), amb el seu disc en solitari: menos es mas. Preu: 12€. Organització: Blue 
Produccions musicals. 

15 A partir de les 19.30 h, a la sala auditori del centre cívic la Confiança, concert benèfic:“Cap 
nen sense joguina”, a càrrec de Titot i David Rosell, en Josep Maria, Jorcx, Vinil, la Porta dels 
Somnis, Isamel Colomer, Anhels, Juli Piris, Entregirats i Seppuku. Entrada justa, el preu el poses 
tu. Organització: Bleu Produccions musicals. Col�laboració: Creu Roja i Ajuntament de 
Campdevànol. 

16 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Sharazan. 
21 Concurs de fotografia. Organització: Associació de veïns del Barri de l’Estació. 
22 Nadal a la llar de jubilats amb un recital de poemes de Núria Feliu. A la sala Diagonal, 

representació: “Figuretes de pessebre”, a càrrec del Grup Teatre Entitats de Campdevànol. A 
les 19 h, a la sala del Molí, entrega de premis del VII concurs de fotografia. Organització: 
AAVV del Barri de l’Estació.  

23 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Boomerang. 
24 A les 17 h, a la sala Auditori del centre cívic, Nadaljoc: Caga Tió. Organització: CAU i 

Ajuntament de Campdevànol. A les 23 h, a l’hort de la rectoria i després de la missa del Gall, XVI 
Pessebre Vivent. Organització: Catequesi de la parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol. 

25 A les 19 h, a l’hort de la rectoria, XVI Pessebre Vivent. Organització: Catequesi de la parròquia 
de Sant Cristòfol de Campdevànol. A la nit, a la sala Diagonal. Ball a càrrec de Pep Mª Josep.  

26 Quinto de Nadal, a la sala Diagonal. Organització: Club Bàsquet Campdevànol.  
27 De les 17 a les 19 h, a la sala Diagonal, Nadaljoc: tallers per a nens i nenes. Organització: CAU i 

Ajuntament de Campdevànol.  
27 Campus d’hivern del Club Bàsquet Campdevànol, al pavelló Mercè Guix.  
30 A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Zarabanda. 
31 III Cursa de St. Silvestre, per muntanya. Organització: GEC – Curses de muntanya. A la nit, a 

la sala Diagonal, ball a càrrec de Shakata.  
5 Taula de Reis. Organització: Associació de veïns del barri de l’Estació.  
 
Exposicions i altres activitats 
• Del 6 de desembre al 12 de gener, confecció i exposició: Pessebre del poble, al aparador del Molí. 

Organització: Associació de Dones “El Roser”. 
• Del 2 de desembre al 6 de gener, a la biblioteca, exposició: Nous diorames, d’Eliseu Soler. Aquest 

any, es combina l’estil bíblic amb un entorn més conegut per nosaltres, com són alguns carrers i 
places de Campdevànol, relacionant-ho amb festes i activitats tradicionals del nostre poble. 

• Del 27 al 29 de desembre, de les 18 a les 20 h, a la sala Molí, exposició de fotografies del VII 
Concurs de Fotografia de l’AAVV del barri de l’Estació.  

• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. Organització: Club Petanca Campdevànol. 
• Lliga federada de petanca. Organització: Club Petanca Campdevànol.  
• Tarda Jove. Dimecres de 16 a 19h, al Centre cívic La Confiança. Organització: Servei comarcal de 

Joventut i ajuntament de Campdevànol. 
 
 
 
 



CAMPELLES 
 
1 i 2 Taller de coaching. Per el creixement i lideratge personal, a càrrec d’Aldo Barragán, Espacio 

Impulso. Organització: Casal sant Martí. Per més informació: 972 727 288, 692 603 18. Correu 
electrònic: csm@spdd.org 

7 i 8 Fira de la puríssima. Mercat artesanal: reposteria, ebenisteria, làctics i derivats, embotits, 
artesania de fusta i boix, pessebres i tions, productes Nadalencs, joies artesanals, etc. 
Organització: Comissió Fira de la Puríssima i Ajuntament de Campelles.   

26 A la tarda, quina popular. Per més informació, consulteu la pàgina web de Campelles. 
 
CAMPRODON 
 
1 A les 22 h, al menjador de l’escola Doctor Robert, quina. Organització Club Patí Camprodon.  
5 A les 18 h, encesa dels llums i de la megafonia de Nadal davant de l’Ajuntament a càrrec de la 

Coral Brins. 
6 A les 22 h, quina.  
7 A les 22 h, quina. 
8 Al llarg de tot el dia, a les places Doctor Robert i santa Maria, Fira de la puríssima i a la plaça 

de la Vila, I Fira de la Solidaritat. De les 17 a les 21 h, al menjador de l’escola Doctor Robert, 
donació de sang. 9 A les 16 h, al pavelló Llandrius, festival de patinatge. Organització: Club 
Patí Camprodon. 

12 De les 16 a les 18 h, al centre cívic la Confiança, taller de sensibilització i motivació en 
emprenedoria. Cal inscripció prèvia: joventut3@ripolles.cat. Organització: Servei de Joventut. 
Col�laboració: Departament d’Empresa i Ocupació i Direcció General de Joventut. 

14 A les 14 h, al restaurant Núria, dinar de Nadal de les associades de l’ADVAC. Inscripcions fins el 
dia 10 de desembre.  

15 X Cronoescalada nocturna a Vallter 2000. 
22 II edició Oncolliga. Baixada de torxes a Vallter 2000. 
24 A mitjanit, missa del Gall i mitja hora abans, vetlla en silenci on contarà la Coral Camprodon a la 

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

22 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon. 
26 A les 22 h, quina. Organització: UE Camprodon. 
29 Presentació dels equips Alpí i Muntanya del SCC i projecció d’una pel�lícula, al Casal Camprodoní. 

A les 22 h, quina. Organització: UE Camprodon. 
31 A partir de les 12 h, pels carrers de Camprodon, cercavila de l’Home dels Nassos repartint nassos 

i caramels. Cursa Sant Silvestre. Organització: SCC. A mitjanit, al pavelló vell, ball d’Any Nou 
a càrrec de “Crema Catalana”.  

1 A les 10 h, a l’església del Carme, missa. A les 12 h, a la parròquia de Santa Maria, missa.  
3 A les 18 h, arribada del Carter Reial. A les 19 h, el seguici Reial s’instal�larà al monestir de Sant 

Pere per recollir les cartes de tots els nens i nenes del municipi. 
5 A partir de les 19 h, cavalcada dels Reis Mags. Tot seguit, els Reis Mags rebran a tots els nens i 

nenes, al monestir de Sant Pere.  
6 A les 10 h, a l’església del Carme, missa. A les 12 h, a la parròquia de Santa Maria, missa. 
 
Informacions diverses 
 
• II mercat de material d’esquí i muntanya de segona mà. Lloc: carrer valència, núm. 29 baixos. 

Obert els caps de setmana i festius. Organització: SCC. 
• Els dies 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 de desembre, de les 11 a les 13 h i de les 17 a 

les 20 h. Els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener, de les 17 a les 20 h, exposició de pessebres 
d’arreu del món. Lloc: monestir de Sant Pere.  

• Wifi cable a Camprodon: connexió gratuïta a Internet a totes les places i zones senyalitzades del 
nucli antic de la vila. Punt TIC a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 8 h a les 15 h.  

• Biblioteca municipal: al carrer Catalunya, 1. De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h. 
• Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h. 

Dissabte, de 15 a les 19 h. 
• Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.  
• Camprodon TV Cable: Canal 35, amb servei de teletext. 
• Oficina de Turisme: de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.  
• Museu Isaac Albéniz: dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, d’11 h a 14 h. 
 
 
 



GOMBRÈN 
 
Altres activitats 
 
• Diumenge 30 de desembre, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: el castell i el museu del Comte 

Arnau. Lloc: punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Visita  al museu del Comte Arnau, on 
hi ha la mostra de les troballes arqueològiques del castell de Mataplana. Durant la vista, s’explicarà 
la llegenda del Comte Arnau, així com es descobreixen indrets relacionats amb el mite, com el Gorg 
dels Banyuts i el mateix castell de Mataplana. La visita finalitza al castell on s’explica la història dels 
Mataplana i l’evolució de l’edifici al llarg de la història. Preu: 8€; menors de 12 anys: gratuït. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!. Disponibles als establiments 
d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets, només es pagaran 2€ per persona, en concepte 
d’entrades. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org  

 
LES LLOSSES 
 
16 Festa de Santa Eulàlia de Viladonja. A les 13 h, missa solemne. A les 14 h, vermut, rifa i 

dinar popular. Cal fer reserva al 972 703 200. 
 
LLANARS 
 
15 A les 22 h, a la sala de festes de Llanars, quina per la Marató de TV3. 
22 A les 18 h, a la sala de festes de Llanars, quina per la Marató de TV3.  
23 A les 18 h, a la sala de festes de Llanars, quina de Nadal.  
25 A les 19 h, a la sala de festes de Llanars, quina de Nadal.  
26 A les 18 h, a la sala de festes, Orquestra Selvatana, que oferirà una doble sessió de festa. 

Concert i seguidament, ball amb els sons de la millor música festival. 
29 A les 22 h, a la sala de festes de Llanars, quina de Nadal.  
30 A les 18 h, a la sala de festes de Llanars, quina de Nadal.  
1 A les 19 h, a la sala de festes de Llanars, quina de cap d’any. 
1 A les 17.30 h, a l’Església de Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec de la Coral de Camprodon. 
5 A les 20 h, cavalcada de Ses Majestats Reis d’Orient. Com cada any, arribaran a Llanars amb 

camells.  
 
OGASSA 
 
30 (30 de novembre). Festa de santa Bàrbara 2012. A les 21 h, repicament de campanes. A les 

22 h, quina a favor de l’AMPA de l’escola d’Ogassa.  
1 Festa de santa Bàrbara 2012. A les 11 h, pregó amb els Randellaires i posteriorment, 

cercavila. A les 12 h, ofici solemne, cantat per la Coral dels Jubilats i Pensionistes de Sant Joan. A 
les 13 h, ballets i bassada de gegants amb els Randellaires. A les 17 h, sardanes amb la cobla 
Col�legi Santa Maria. A les 17.30 h, espectacle infantil amb en Jaume Barri. A les 22.30 h, concert 
amb Susanna del Saz. A les 00 h, gran ball amb el trio Maracaibo i a la mitja part del ball, elecció 
de l’Hereu i la Pubilla. 

2 Festa de santa Bàrbara 2012. A les 12 h, a l’església de santa Bàrbara, missa. A les 12 h, 
concurs de dibuixos de Nadal. A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: “Enrenou, quin 
snow!”. Versió lliure per la Carbonera d’Ogassa de les obres Criatures i Spot.  

5 A les 20 h, IX Trobada de la gent jove de la 3ª edat i sopar popular. A les 22 h, animació 
amb Enric el Vocalista. 

7 A les 22 h, teatre amb la representació de l’obra: “Enrenou, quin snow!”. Versió lliure per la 
Carbonera d’Ogassa de les obres Criatures i Spot.  

8 A les 22 h, teatre amb la representació de l’obra: “Enrenou, quin snow!”. Versió lliure per la 
Carbonera d’Ogassa de les obres Criatures i Spot.  

9 A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: “Enrenou, quin snow!”. Versió lliure per la 
Carbonera d’Ogassa de les obres Criatures i Spot, acte a favor de la Marató de TV3.  

 
PARDINES  
 
9 A les 10, a la plaça del Padró – el Tos, pessebre al Tos. Pels assistents es repartirà coca. 

Organització: Centre Alpí Vall del Segadell.  
 
 
 
 



 
PLANOLES 
 
6 Durant tot el dia, a la plaça del Casino, fira de Nadal. Parades de temàtica nadalenca: 

pessebristes, arbres de Nadal, decoració nadalenca, embotits i formatges. A les 17 h, taller 
infantil de decoració de Nadal. Prèvia inscripció. Organització: Ajuntament de Planoles i Comissió 
Pro-Reis.  

8 A les 7.30 i a les 10 h, a la plaça del Casino, un any més es pujaran els pessebres de l’AEP al 
Puig Dòrria, i en el cas del pessebre dels nens, fet a l’escola de Planoles, als voltants del Collet 
de les Barraques. Organització: centre d’excursionista AEP – Planoles.  

9 A les 21 h, sopar de la Marató de TV3. El sopar consta d’escudella, mongeta seca, 
botifarra negra, llonganisseta i iogurt, mató o mandarina, de postres. Per beure, aigua i vi. Cal 
portar-se els plats i coberts. Prèvia inscripció. Tiquet: 10€. El 100% de la recaptació es destinarà 
a la Marató de TV3. Organització: Associació de Dones de Planoles. 

31 A partir de les 00 h, al Casino, festa de Cap d’Any. Música per començar el nou any.  
 
QUERALBS 
 
24 A les 00 h, a l’església de Queralbs, missa del Gall.  
 
Vall de Núria 
 

• Durant les festes de Nadal, programa d’animació infantil, missa del Gall, cantada de Nadales, 
caga tió, contacontes, festa de Fi d’Any i rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient. Per a més 
informació: www.valldenuria.cat 

 
RIBES DE FRESER 
 
1 Exposició sobre allaus, a la sala d’exposicions del casal de Cultura de Ribes de Freser. A les 22 

h, al teatre municipal, quinto dels Gegants de Ribes de Freser. 
2 De les 10 a les 20 h, al centre del poble, fira mercat de muntanya i neu: expositors, mercats 

de segona mà, mostra artesana i activitats. Rocòdrom i xerrada de muntanya a càrrec de Marc 
Subirana i Marc Umbert. Organització: Artesans de la Vall de Ribes i Patronat de Turisme de la 
Vall de Ribes. 

6 A les 18 h, al teatre municipal, quina en benefici de la Marató de TV3. Organització 
l’Associació de Dones. 

7 A la tarda, donació de sang. Organització: Donants de Sang.  
8 i 17 Al teatre municipal, quinto dels Gegants de Ribes de Freser. 
25 A les 22 h, al pavelló municipal. Quinto de Nadal. Organització: Club Esquí Fontalba.  
30 Concert de Nadal a càrrec de la Coral de Ribes.  
 
Exposicions i altres activitats 
 
• OXINEU (Guies de muntanya, escalada i esquí). Del 6 al 9 de desembre, cursets d’esquí alpí de 

la Puríssima per a nens i adults (3h/dia), a la Vall de Núria. Dijous 6 de desembre, sortida de 
raquetes per la Vall de Núria. Dissabte 8 de desembre, Repte 2013: sortida d’esquí de muntanya al 
Noucreus. Diumenge 9 de desembre, sortida de raquetes per la Vall de Núria. Dissabte 15 i 
diumenge 16 de desembre, curs per a la superació de les proves d’accés al primer nivell d’esquí alpí. 
Lloc: Vall de Núria. Diumenge 16 de desembre, sortida de raquetes per la Vall de Núria. Dissabte 22 
de desembre, Repte 2013: sortida d’esquí de muntanya al Puigmal. Raquetes nocturnes per la Vall 
de Núria. Del 22 al 31 (excepte 25 i 26) de desembre, curset d’esquí alpí de Nadal (3h/dia). Dijous 
27 de desembre, sortida de raquetes per la Vall de Núria. Divendres 28 de desembre, sortida 
nocturna amb raquetes per la Vall de Núria. Per a més informació: www.oxineu.com i 
info@oxineu.com Telèfon d’oficina (de les 17h a les 20h) 872 09 03 63 o bé 633534503. 

 
RIPOLL 
 
1 A les 12 h, al teatre Comtal, dia internacional de les persones amb discapacitat. Estrena de 

l’obra de teatre amb el grup de la Fundació MAP. Organització: Fundació MAP.  
1 A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, Matisos. Tardor de 2012. 

65è Recital dels Amics de les Lletres Garrotxines. Música i ambients: Jordi Ballesteros i Joan 
Bardolet. Acte a benefici de Som-hi, per als projectes al Senegal i al Ripollès. Organització: Som-
hi.  

 



... Ripoll 
 
2 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Dolce Vita. Organització: Ajuntament de Ripoll 

i Comissió de Festes. 
2 Pujada del 46è pessebre del Club Excursionista Ripoll a Sant Amand. Organització: Club 

Excursionista Ripoll. 
2 A les 12 h, al teatre Comtal, teatre familiar: Les papallones també volen poesia. Organització: 

Ajuntament de Ripoll.  
4 A les 19 h, al Museu Etnogràfic de Ripoll, presentació del guardó del Premi Nacional de 

Cultura. Patrimoni Cultural 2012, que ha estat atorgat al Museu Etnogràfic de Ripoll, pel 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). L’acte estarà presidit pel Sr. Jordi Munell i 
Garcia, Alcalde de Ripoll i President del Patronat del Museu Etnogràfic de Ripoll, el Sr. Daniel 
Palomeras i Casadejús, antic President del Patronat i el Sr. Carles Duarte i Montserrat, President 
del CoNCA.  

5 A les 19 h, a la sala Eudald Graells, presentació del Pla Local de Joventut 2012 – 2015. 
Organització: Ajuntament de Ripoll. 

6 A les 12 h, visita guiada al Monestir de Santa Maria de Ripoll. A les 16.30 h, Taller a 
l’Scriptorium. Organització i informació: oficina de Turisme de Ripoll. Plaça Abat Oliba s/n. 
Ripoll. Tel. 972 70 23 51   

7 A les 11h, Visita guiada i taller al Museu Etnogràfic de Ripoll. A les 12 h, visita guiada al 
Monestir de Santa Maria de Ripoll. A les 16.30 h, Taller a l’Scriptorium i visita guiada a la 
Farga Palau. Organització i informació: oficina de Turisme de Ripoll. Plaça Abat Oliba s/n. Ripoll. 
Tel. 972 70 23 51   

8 A les 11h, Visita guiada Cinc segles forjant Ripoll (Vila i Farga Palau). A les 12 h, visita 
guiada al Monestir de Santa Maria de Ripoll. A les 16.30 h, Taller al Museu etnogràfic i 
visita guiada a la Farga Palau. Organització i informació: oficina de Turisme de Ripoll. Plaça 
Abat Oliba s/n. Ripoll. Tel. 972 70 23 51   

8 A partir de les 19 h, a la sala Eudald Graells, concert folk amb els grups Randellaires, 
Paupaterres i altres, Riu i Caracola. Organització: Folk i Ajuntament de Ripoll. 

11 A les 17 h, a la sala Josep M. Anglada, taller de creació d’idees i elaboració de projectes, 
per a joves emprenedors. Organització: Departament d’Empresa i Ocupació, Ajuntament de Ripoll 
i Servei de Joventut del Ripollès.  

13 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada, hora del conte a càrrec de Núria Agulló: Persefone: la 
reina de les tenebres. Organització: biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll. 

15 A les 17.30 h, activitats de Nadal 2012. Cercavila amb la família dels Tions des del Centre 
Montserrat (raval de St. Pere), amb l’acompanyament dels Grallers de Ripoll i nens i nenes. A la 
sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició del Concurs Escolar Comarcal de Punts de Llibre i 
entrega de premis als tres primers classificats. Caga tió i coca i xocolata per a tothom. 
Organització: AC Sant Josep. 

15 A les 23.30 h, a la sala Eudald Graells, Nadal Rock 2012 amb Brams + The Big Blues Theory + 
Dj Hue. Organització: Rekeim.  

15 A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, col�laboració amb el càncer i la Marató de TV3: posa 
la teva espelma solidària. Organització: Oncolliga Ripoll. 

16 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Notes d’Or. Organització: Ajuntament de Ripoll 
i Comissió de Festes.  

16 Durant tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, Fira de Nadal. Organització: UBR. 
16 De les 10 a les 13.30 h, a la sala Abat Senjust, 8a Trobada d’intercanvis de punts de llibre. 

Organització: AC Sant Josep.  
16 A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, felicitació de Nadal del grup de ballarines del curs de 

dansa clàssica. Organització: Curs de ballet clàssic i Ajuntament de Ripoll. 
16 A les 12 h, a la sala Eudald Pradell, xerrada – presentació a càrrec d’Antoni Llagostera: 

Records d’un excursionista de Carles Bosch de la Trinxeria. Col�lecció Punts de Llibre, amb motiu 
del 125è aniversari de la publicació. Organització: AC Sant Josep.  

16 A les 17.30 h, a l’entorn del Monestir, I pessebre vivent. Visites guiades a partir de les 17.30 h. 
Inici a la plaça del Monestir. Organització: Escola Vedruna. 

21 A les 00 h, a la sala Eudald Graells, festa de la fi del món: Et perdràs l’última festa de la teva 
vida?. Organització: La Panga.  

23 A les 12.30 h, a la sala Abat Senjust, “Els textos de les sibil�les a Ripoll”, a càrrec de Jordi 
Mascarella, filòleg i vice - president del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. Organització: 
Comissió de Ripoll Capital de la Cultura Catalana 2013. 

23 A les 17.30 h, al teatre Comtal, 14è Concert Nadalenc de sardanes i música per a cobla, a 
càrrec de la Mediterrània. Organització: Agrupació Sardanista i Ajuntament de Ripoll.  

 
 



... Ripoll 
 
24 Al monestir de Santa Maria de Ripoll, recuperació del Cant de la Sibil�la de Ripoll (segle X) en 

el marc d’un ambient medieval. Sibil�la: Cristina Arimany, amb la Capella de Santa Maria de 
Ripoll i Modest Moreno a l’orgue. Organització: Comissió Ripoll Capital de la Cultura Catalana 
2013. 

25 A les 17 h, al pavelló municipal de Ripoll, quinto de Nadal. Organització: Club Futbol Ripoll i 
UER.  

25 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, concert del dia de Nadal: Més que paraules, a càrrec de 
Cristina Amils, cant i Joan Amils, piano. Concert a benefici del MAP. Organització: Amics de la 
Música de Ripoll.  

25 A les 00 h, a la sala Eudald Graells, la grossa de Nadal – nit de grans èxits 70 , 80, 90 i 
actuals. Organització: Ajuntament – Joventut.  

25 A les 22 h, al teatre Comtal, els pastorets de Ripoll – 30 anys de la recuperació. 
Organització: Comissió de Pastorets. 

26 A les 17 h, al pavelló municipal de Ripoll, quinto de Nadal. Organització: Club Futbol Ripoll i UER.  
26 A les 18 h, al teatre Comtal, els pastorets de Ripoll – 30 anys de la recuperació. 

Organització: Comissió de Pastorets. 
28 i 29  De les 16 a les 20.30 h, al pavelló municipal, Ripijoc. Parc Infantil de Nadal. Organització: 

Ajuntament de Ripoll. 
29 A les 18 h, al teatre Comtal, els pastorets de Ripoll – 30 anys de la recuperació. 

Organització: Comissió de Pastorets. 
30 A les 17.30 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert Nadalenc, a càrrec de les corals: Els 

Follets i la Capella de Santa Maria de Ripoll. Organització: Coral Els Follets i Capella de Santa 
Maria de Ripoll.  

30 A les 17 h, al pavelló municipal de Ripoll, quinto de Nadal. Organització: Club Futbol Ripoll i UER.  
31 A la sala Eudald Graells, Festa de Cap d’Any. Organització: Rekiem.  
31 A les 23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, campanades de Cap d’Any per TV3. Organització: 

Ajuntament de Ripoll i TV3. 
 
Exposicions i altres activitats 
• Fins el dia 5 de gener de 2013, exposició: “La Guerra del Francès a les comarques gironines”, 

al Museu Etnogràfic de Ripoll. Horari: De dimarts a dissabte, de les 10 a les 13.30 h i de les 16 a les 
18 h, i els diumenges i festius, de les 10 a les 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener, la 
mostra romandrà tancada.  

• Activitats organitzades pel Pla de desenvolupament Comunitari de Ripoll60, Lokal de joves de Ripoll 
60 i Punt Omnia Ripoll60, amb l'AV de Ripoll60: I Concurs de fotografia de Nadal 2012, del 10 al 
17 de desembre. Tot el dia. Lloc: local social de l'Av Ripoll60, Plaça Vila de Prada s/n. Del 10 al 14 de 
desembre, setmana d'activitats del Punt Omnia. Lloc Punt Omnia Ripoll60. Plaça Vila de Prada 
s/n. Del 17 al 21 de desembre, a la tarda, setmana d'activitats al Lokal de joves. Lloc: Lokal de 
joves Ripoll60. Carrer Núria 10, baixos. El 19 de desembre, a les 18 h, teatre de Nadal, a càrrec 
dels joves del lokal. Lloc: a determinar. Taller: Fem un café i adornem el barri, a càrrec del Pdc i 
Omnia Ripoll60, dies 11 i 13 de desembre. Horari: de les 10:30 a 12:30 h. Lloc Plaça Vila de Prada 
s/n. Parades informatives a càrrec del Pdc i el Punt Omnia Ripoll60: Parada intercanvi 
comunitari i Banc del temps. Dies 19 i 20 de desembre. Horari: de les 10:30 a 12:30 h. Lloc: Local 
social de l'Av Ripoll60  

• Durant tot el mes, exposició de pintures, tècnica mixta de Paula Camare. Lloc: sala Josep M. 
Anglada. Organització: biblioteca Lambert Mata.  

• De l’1 al 19 de desembre, exposició de pintures a l’oli de Josep Lluís Lorenzo. Inauguració a les 
18 h. Lloc: Sala Abat Senjust. 

• Exposició de Concurs Escolar Comarcal de Punts de Llibre sobre els Reis Mags. Horari: dia 
15 de desembre, de les 18 a les 20 h. El dia 16, de les 10 a les 13.30 h. El dia 21, de les 17 a les 20 
h. Els dies 22, 23, 26, 29 i 30, de les 10 a les 14 h i de les 17 a les 20 h. Lloc: Sala Abat Senjust. 
Organització: AC Sant Josep. 

• Del 6 al 31 de desembre, Nadal Solidari. Exposició i venda d’articles d’Àfrica, Índia i Sud-americà. 
Horari: Els dies feiners de les 17 a les 20 h i dissabte i festius, de les 12 a les 14 h i de les 17 a les 
20 h. Lloc: plaça Gran, 9 (Can Ballana).  

• Exposició del pessebre monumental de Toni Colomé. Lloc: plaça de l’Ajuntament (local on hi 
havia la Ferreteria Rudé). A partir del dia 15 de desembre fins el 31 de gener. Horari: divendres i 
dissabtes, de les 18 a les 20 h i els festius de les 12 a les 14 h i de les 18 a les 20h.  
 
 
 
 



... Ripoll 
 

• Parc infantil de Nadal amb inflables. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Dies 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 de 
desembre i 3, 4, 5 de gener. Horari: feiners de 16’30 a 19 h. i festius d’11’30 h a les 13’30 h i de les 
16’30 a 19 h. Excepte el dia 5 que s’obrirà durant el matí de 11’30 a 13’30 h enlloc de la tarda. Per 
accedir al parc caldrà aportar un producte alimentari que anirà destinat al Banc d’aliments: El Graner 
de Ripoll. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
1 A les 18 h, conferència: Què podem aprendre de nosaltres mitjançant l’estudi de les mosques? 

La recerca bàsica en biomedicina, a càrrec del Dr. Jordi Casanova. Lloc: sala Abat Arnau de 
Vilalba. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

1 Diada de germanor – Unió Excursionista. Consultar al web: www.uesantjoan.cat Organització: 
Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.  

2 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Duo Melitón. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

8 De les 10 a les 13 h, a l’Escola Mestre Andreu, sessió de dibuix – 49è Concurs de Nadales. 
Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.  

8 A les 22 h, al pavelló municipal, quina. Organització: C.E. Abadessenc.  
9 Pujada del 51è pessebre, al cim del Taga. Per més informació, consultar al web: 

www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

9 Aplec a l’Ermita de Santa Llúcia del Puigmal, amb la cobla Osona. A les 11 h, ballada de 
quatre sardanes. A les 12 h, ofici i a continuació, ballada de dos sardanes. Lloc: Santa Llúcia de 
Puigmal. Organització: La parròquia i els Pabordes de Santa Llúcia.  

9 A les 17 h, ball a càrrec de Joan Altarriba. Lloc: Casal Jaume Nunó – El Palmàs. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

13 A les 16.45 h, a la biblioteca municipal Josep Picola, històries nadalenques a càrrec de la 
companyia Alma i la mar de contes. Entrada gratuïta. Organització: Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses.  

14 A les 18 h, al palau de l’Abadia, presentació de la V 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.  

15 IX Mercat de Nadal. De les 10 a les 20 h, al centre de la vila, parades de productes artesans 
nadalencs. De les 16 a les 18 h, taller infantil: Petit Xef, on els nens i nenes podran fer torrons de 
gema i xocolata. Organització: Unió de Botiguers de Sant Joan i Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses.  

15 De les 10 a les 13 h, a l’Escola Mestre Andreu, sessió de dibuix – 49è Concurs de Nadales. 
Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. 

16 A les 17 h, al Monestir de Sant Joan, concert de Càritas a càrrec de la coral Espígol. 
Organització: Càritas Sant Joan.  

16 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Duo Jubi. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes.  

16 A les 8 h, a la cafeteria La Rodona, BTT sortida a Santa Llúcia del Puigmal. Organització: 
Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.  

22 Jovenàlia, parc infantil de Nadal. De les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h, al pavelló municipal. 
Organització: Grup Esplai Somnis i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

22 A les 12 h, al vestíbul de l’ajuntament, repartiment de premis del 49è Concurs de Nadales. 
Organització: Unió Excursionista de Sant Joan.  

22 A les 17 h, al Claustre del Palau de l’Abadia, concert de Nadal amb la coral Jaume Nunó. 
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.  

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

25 A les 19 h, al claustre del Palau de l’Abadia, concert de Nadal a càrrec del pianista Luis Grané. 
Preu: 5€. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

25 A les 22 h, al pavelló municipal, quina de Nadal. Organització: C.E. Abadessenc. 
25 A les 24 h, a l’antic escorxador, disco mòbil. Organització: J.A.S. 
29 A les 21 h, al teatre Centre, Plomes, Banyetes i pastorets. Organització: SAT – Teatre Centre.  
29 A les 16.30 h, inici de la visita del Patge Reial. Cercavila i recepció, al Palau de l’Abadia, per 

recollir les cartes dels nens i nenes de Sant Joan. A continuació, animació infantil amb Jordi 
Tonietti, al claustre del Palau de l’Abadia. Organització: Comissió de Reis. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

29 A les 22 h, al pavelló municipal, quina. Organització: C.E. Abadessenc. 



... Sant Joan de les Abadesses 
 
30 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Chus. Organització: Associació de 

Jubilats i Pensionistes.  
31 A les 21 h, al casal de Jubilats i Pensionistes, sopar de Fi d’Any i ball, a càrrec de Joan 

Ballesteros. Organització: casal Jaume Nunó – El Palmàs. 
Gener 
1 A les 18 h, al Palau de l’Abadia, concert de Cap d’Any, a càrrec de la coral Capella de Santa 

Maria de Ripoll. Organització: Ajuntament de Sant Joan.  
4 A les 22 h, al pavelló municipal, quina de Reis. Organització: C.E. Abadessenc.  
5 A les 18.30 h, Cavalcada de Reis. Recorregut: Pont Nou, carrer Comella, carrer Pere Rovira, 

passeig comte Guifré, carrer Major i plaça Major. Organització: Comissió de Festes. Col�laboració: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  

5 A partir de les 21 h, patge a casa. Inscripcions: centre cívic – El Palmàs. Organització: Grup 
Esplai Somnis.  

 
Exposicions i visites guiades: 
 
• Del 22 de desembre al 8 de gener, al Palau de l’Abadia, IV Concurs familiar i exposició de 

pessebres. Horari: De les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Organització: A.M.P.A. IE Sant Joan 
de les Abadesses.  

• Del 23 de desembre al 8 de gener de 2013, al vestíbul de l’Ajuntament, exposició de 49è Concurs 
infantil de Nadales. Horari: Oficines ajuntament. Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les 
Abadesses.  

• Del 14 de desembre al 8 de gener de 2013, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h, al palau de 
l’Abadia, presentació de V 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.  

• Durant tot l’any, Centre d’interpretació del mite del Comte Arnau. De dilluns a dissabte, de 10 a 
14 h, i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 14 h, al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan i Terra de Comtes i Abats. 

• Fins el 23 de gener de 2013, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h, Exposició: Vernís: Pintura 
i escultura Vogits. Lloc: Espai d’art de l’Abadia – Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses.  

• Els dies 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de desembre, a les 11.30 h, visita al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses i, seguidament es pot complementar amb la visita  al Centre d’Interpretació del 
Mite del comte Arnau. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els establiments de turisme rural: El 
Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió 
Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 
Guiatge gratuït pels clients dels establiments col�laboradors.  

• Els dies 1, 7 i 8 de desembre, a les 17 h, visita de l’Abadessa al comte Arnau, de la història a 
la llegenda. Lloc: punt de sortida a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Hi col�laboren els establiments de turisme rural: El 
Janpere, El Reixac, La Batllia, el Serradal & Guanter, El Muig, Apartaments “Les oficines”, Pensió 
Janpere, Alberg Ruta del Ferro, Restaurant la Teuleria, Restaurant Ruta del Ferro i Mas les Feixes. 
Guiatge gratuït pels clients dels establiments col�laboradors. 

• Visita a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h. Visita a l’espai museïtzat 
del Molí Petit i visualització dels audiovisuals (sense guiatge). Lloc: Ecomuseu el Molí Petit de Sant 
Joan de les Abadesses. Preu: 2€; menors de 12 anys, gratuïta. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 
13 17 - www.alt-ter.org.  

• Cada dissabte, visita guiada al Molí Petit i el Molí de les Abadesses, de 12 h a 13 h. Visita a 
l’antic molí del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A 
través d’un audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el 
funcionament i totes les parts del molí fariner. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Lloc: Ecomuseu 
el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la 
Campanya “El Ripollès convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
adherits. Amb els tiquets només es pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrades. Per a més 
informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.  

 
 
 
 
 
 



...Sant Joan de les Abadesses 
 
• Tots els dissabtes, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les Abadesses, de les 11 h a les 

12 h. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica singular i 
el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Lloc de realització: Ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses. Preu (inclou l’entrada): 5€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb 
els tiquets de la Campanya “El Ripollès convida! Disponibles als establiments d’hostaleria i 
restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrades. 
Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org. 

• Tots els dissabtes, visita guiada al monestir de Sant Joan de les Abadesses i el Molí Petit, 
el molí de les Abadesses, de 11 h a 13 h. Visita guiada al monestir, amb el seu claustre gòtic, una 
església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Desprès es visita l’antic molí 
del monestir, actualment convertit en un centre d’interpretació dels molins hidràulics. A través d’un 
audiovisual, maquetes i plafons, s’explica com era la vida dels antics moliners i el funcionament i 
totes les parts del molí fariner. Preu (inclou l’entrada): 8€; menors de 12 anys, gratuït. Visita 
guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per 
persona, en concepte d’entrada al monestir. Lloc: Punt de trobada davant de la porta del museu del 
Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-
ter.org. 

• Divendres 7 de desembre, de les 11 a les 12.30 h, els tresors de les Abadesses. Descoberta 
dels elements històrics de la vila vella de Sant Joan a través d’un joc de pistes. Activitat adequada 
per a famílies amb nens. Preu: 5€; menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets 
de la campanya “El Ripollès Convida!”. Inclou un tastet salat. Lloc: Punt de trobada davant de la 
porta del museu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 
17 – www.alt-ter.org. 

• Dissabte 15 de desembre, de les 11 a les 14 h i de les 16 a les 18 h, taula d’intercanvi de 
joguines i taller infantil. Lloc: plaça Major de Sant Joan de les Abadesses. Durant l’horari establert 
al matí i a la tarda, a la plaça Major, hi haurà una taula on es podran intercanviar joguines: els nens i 
nenes poden portar les que no utilitzen (i que estiguin en bon estat) i canviar-les per altres que hi 
hagi sobre la taula. Durant el matí, també hi haurà un taller de realització d’una joguina per aquella 
mainada que no en tingui cap per intercanviar. Més informació: 972 72 73 17. Organització: 
Associació CEA Alt Ter, AMPA IE Sant Joan de les Abadesses i Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 

16 A les 18 h, al Molí, Play – Back infantil i juvenil, coincidint amb el Dia de la Marató de TV3, 
enguany dedicada al càncer. Organització: AMPA de l’escola “Els Pinets”. Entrada lliure. Hi haurà 
una urna per qui voluntàriament vulgui fer la donació. Tota la recaptació anirà destinada a 
aquesta causa. 

22 Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, Fira de Nadal (A confirmar).  
25 A les 19 h, al Molí, quina de Nadal. Organització: Colla de caçadors de Sant Pau.  
26 A les 19 h, a l’església parroquial Nou Temple, concert de Nadal a capella a càrrec de 

4ensemble Vocal. 
30 A les 12 h, al Molí, arribada del Carter Reial.  
1 A les 19 h, al Molí, quina d’Any Nou. Organització: Colla de caçadors de Sant Pau.  
5 A les 17 h, al Molí, per als més petits espectacle infantil: disco Baby. En acabar hi haurà coca i 

xocolata per a tothom, mentre estem a l’aguait de l’arribada de S.S.M.M. els Reis d’Orient. A 
les 19 h, cavalcada Reial.  

 
SETCASES 
 
22 A les 18 h, a la sala dels Estudis, quina benèfica per a la Marató de TV3. Quina a favor de la 

Marató 2013. Tots els ingressos obtinguts de l’activitat s’ingressaran a la Fundació: la Marató. 
Organització: Ajuntament de Setcases.  

 
 
 
 
 
 
 



TOSES 
 
La Molina 
 
20 i 21 A l'Estadi de Roc Blanc de La Molina, Memorial Albert Pardo. La competició consta de dos 

slaloms, en categoria masculina i femenina, puntua per a la FIS. Organització: La Federació 
Catalana d'Esports d'Hivern i la Federación Española de Deportes de Invierno.   

22 i 23 32è Derby Internacional de Ciutadans. Les proves masculines i femenines en les disciplines 
de Slàlom i Gegant , puntua per al circuit de la FIS. Organització: La Federació Internacional 
d'Esquí.  

29 VII Crononiu. Amb la participació dels Campions del Món, en Killian Jornet i Mireia Miró. Aquesta 
cursa consisteix en una cronoescalada d'esquí de muntanya per les pistes de La Molina. L’itinerari 
de la prova, amb un desnivell positiu acumulat de 830 m. entre el Telecabina Alp 2500 i el cim de 
la Tosa d’Alp, transcorre per un paisatge d’avets molt característic que ajudarà a fer encara més 
espectacular la competició.  

30 II Marxa Nocturna d'Esquí de Muntanya. Per celebrar l’acabament de l’any, La Molina acull 
per segon any consecutiu una marxa nocturna d’esquí de muntanya. L’itinerari i depenent de les 
condicions de la neu, començarà a Pista Llarga, seguint per Quatre Camins i La Comella, arribant 
al Pla de Costa Rasa. Desprès hi haurà berenar i sorteig de regals dels patrocinadors.  
Organització: la Molina Club d’Esports. 

 
• Durant tot l’any, de les 8.30 a les 17.30 h (hivern) i de les 10 a les 19 h (estiu), esports d’hivern 

(esquí i snow). Organització: La Molina.  
 
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
 
5 Sortida al Resguard dels vents, un mati fent salut, amb sessió d’aigua gym. Sortida de 

l’Ajuntament, a les 9.30 h. Interessades trucar a Susanna Nicoletti, regidora de Benestar Social. 
Telèfon: 699 44 32 10. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col�laboració: Institut Català de 
les Dones. 

6 A les 8 h, davant de l’Ajuntament, portada popular del pessebre al puig Estela. Organització: 
Centre d’Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

6 A les 20 h, al local polivalent, teatre: Una marit per a la meva dona, a càrrec del grup de teatre 
Caminallums d’Olot. Organització: Grup de Teatre Milany. 

7 A les 11 h, davant de l’Ajuntament, portada popular del pessebre al Pont Medieval. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.  

8 Excursió al Molinot. A les 10 h, davant de l’Ajuntament, per sortir en cotxes particulars fins a 
Piella. Organització: Ajuntament de Vallfogona. Col�laboració: Departament de Prehistòria de la 
UAB i Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. 

8 Sopar - sortida de joves de Vallfogona de Ripollès. Organització: Dins del Pla Local de 
Joventut, impulsat i organitzat pels més joves.  

12 A partir de les 9 h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Interessades trucar a la 
Mariví, telèfon: 687729636. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

22 A les 20 h, a l’església de la Salut, Nadal a Vallfogona: Memorial Josep M. Jubells. Preu: 3€. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona i Parròquia. 

29 A les 16 h, al local polivalent, quina. Organització: AMPA de l’escola de Vallfogona.  
 
Altres activitats 
 
• Dimecres 5 i 12 de desembre, de les 16 a les 18 h, als baixos de la Rectoria Nova, taller de 

decoració Nadalenca. Organització: Ajuntament de Vallfogona, Associació de Gent Gran i Dones de 
Vallfogona de Ripollès. Interessades trucar a Susanna Nicoletti, regidora de Benestar Social. Telèfon: 
699 44 32 10. 

• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 16 h, al local polivalent. 
 
VILALLONGA DE TER 
 
7 A les 21.30 h, a la sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter, quina popular. Es sortejaran lots 

i electrodomèstics.  
8 IX Mercat de la Trumfa. De les 10 a les 19 h, taller infantil nadalenc (bastons de tió de Nadal) i 

inflable gegant; demostració d’oficis antics; passejades amb ponis; venda de l’autèntica trumfa 
(patates de la Vall de Camprodon) i mercat artesanal. I queda’t a dinar: els nostres restaurants 
ofereixen diferents menús amb plats elaborats amb les notes trumfes. Lloc: plaça de les Escoles 
(davant de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter)  



... 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 Cultural del Jovent de Vilallonga de Ter i el Futbol Club 
Vilallonga de Ter. 

29 A les 21.30 h, a la sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter, quina popular. Es sortejaran lots 
i productes locals. Organització: Associació Cultural del Jovent de Vilallonga de Ter i el Futbol 
Club Vilallonga de Ter. 

30 A les 19 h, a la sala de la Cooperativa, concert de Nadal amb la Coral de Camprodon. Entrada 
gratuïta.  

 
Exposicions i altres activitats 
 
• Sala polivalent de Vilallonga de Ter (Cooperativa): manualitats, ludoteca, sala 

d'informàtica (Punt TIC), cinema, biblioteca, lectura i contes. Horari: Dilluns, dimecres i dijous 
de les 17 h a les 19.30 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


