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CAMPDEVÀNOL 
6 A partir de les 10h, a la plaça de la Mainada. IX Fira de Nadal de Campdevànol. Més de 25 
 parades d'ornaments i regals nadalencs. Gran parc infantil amb inflables, boles i circuit d'educació 
 vial. Activitats lúdiques comercials: A les 11hh rebuda del patge reial i els SSMM els Reis 
 d'Orient. Veniu a escriure la carta als Reis i entregueu-la al Patge Reial. matí 11 a 13.30h i de 17 
 a 20h. A les 12h espectacle de màgia Reflexa, a càrrec del Mag Xule i la seva Puça, per a 
 tota la família. A les 17h espectacle infantil amb Discobaby. Organitza: 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 18h, a la sala Auditori del Centre Cívic La Confiança, Presentació del llibre “Entre la 

memòria i l’objectiu. Un segle i mig d’història fotogràfica de Campdevànol” de Joan 
Vigueras. Organització: Joan Vigueras. Col·labora: Ajuntament de Campdevànol  

14 Concentració i sortida a la Pl. de la Mainada a les 7.30h. 52ena portada del pessebre a Costa 
Pubilla (2045m). Organitza: Grup Excursionista Campdevànol  

17 Celebració del Nadal a la llar de jubilats. A les 17.30h, a la Llar de jubilats, concert i ball 
amb el cantant Marc Anglarill. Com cada any, la Regidoria de Benestar Social ofereix una 
degustació de productes nadalencs. Organitza: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Campdevànol  

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

19 A la sala Polivalent del centre cívic a les 11h, celebració del Nadal amb els usuaris dels 
parcs de salut de Campdevànol. Organitza: Àrea de Territori del Consell Comarcal del Ripollès 
i regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Campdevànol.  

19 A les 18h, a la Biblioteca municipal, contes de Nadal a càrrec d'Olga Cercòs. Organitza: 
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  

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

20 Durant tot el dia, excursió nadalenca. Viatge amb autobús a Barcelona per visitar lliurement la 
Fira de Santa Llúcia 2014 i gaudir del musical Sister Act (opcional, fins a esgotar entrades 
reservades). Inscripcions a l’Ajuntament en horari d’oficina des del dia 2 de desembre a les 9h 
del mat fins el proper dia 17. Preu: 10 € sortida sense espectacle, 40 € transport més espectacle. 
Nota: Places limitades, segons ordre d’inscripció. Organitza: Regidories de Cultura i Festes dels 
Ajuntaments de Campdevànol, Queralbs i Molló.  

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

22  A les 10h, a la Sala Diagonal, representació dels pastorets, per part dels avis de la residència 
i dels nens de l’escola Pirineu. Organitza: Residència de Campdevànol i Escola Pirineu.  

22 A les 17h, a la residència, missa de visita pastoral amb el Bisbe Romà. Organitza: Residència 
de Campdevànol  

23 A les 10h, a la Sala Diagonal, representació dels pastorets amb els avis i nens de l’Escola 
Pirineu. Organitza: Residència de Campdevànol i Escola Pirineu  

23 Al matí, a la Sala Diagonal, cantada de nadales. Organitza: Escola Pirineu  
24 A les 17h, a la sala auditori del centre cívic, caga tió. Organitza: Cau dels Vàndals i Regidoria de 

Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  
24 A les 23h, missa del Gall a la parròquia de Sant Cristòfol. Organitza: Parròquia de Sant 

Cristòfol de Campdevànol. Seguidament, als horts de la Rectoria XVIIIè pessebre vivent. 
Organitza: Catequesi parroquial de Sant Cristòfol de Campdevànol.  

25 A les 19h, als horts de la Rectoria XVIIIè pessebre vivent. Organitza: Catequesi parroquial de 
Sant Cristòfol de Campdevànol  

26 A les 18h, a la Sala Diagonal, quina de Nadal. Organitza: Club Bàsquet Campdevànol  
28 De 17 a 19h, la tarda del ring. Jocs i tallers per a nens/es al cau. Organitza: Unitat de 

Ràngers i Noies Guia  
28 A les 18h, a la sala Diagonal, quinto de Nadal. Organitza: U.E Campdevànol  
29 De 17 a 19h, al local del cau cinema. Organitza: Unitat de Ràngers i Noies Guia Jocs i tallers per 

a nens/es al CAU. Organitza: unitat de Ràngers i Noies Guia  
30 Durant tot el dia, a la Sala Diagonal, parc de Nadal. Inflables i tallers pels més petits. 

Organitza: regidoria de cultura i festes de l’Ajuntament de Campdevànol.  
31 5a Cursa de St. Silvestre per muntanya. Sortida a la zona esportiva. Cursa infantil a les 

15.30h i la cursa dels adults a les 17h. Organitza: Associació St. Grau-GEC.  



...Campdevànol 
 
31 A les 21h, a la Sala Diagonal, sopar de cap d’any i a partir de les 00.45 h gran revetlla de  
 cap d’any amb l’orquestra liberty i a continuació disco mòbil. Reserva de taules: la reserva  

es farà a la Sala Diagonal cada dimecres de 11 a 12 h i els diumenges a la tarda en horari de 
ball, fins el dia 23 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 60 € per persona. L’entrada al ball a partir de les 
24:45 hores costarà 15€. Organitza: Associació de Balladors de la Sala Diagonal. Col·labora: 
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Campdevànol i Sala Diagonal. 

 
Altres Activitats 

• Tarda jove a Campdevànol. Tots els dilluns de 17.30 a 19h, 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 Joventut.  
Un espai, per trobar-nos, sentir música, xerrar, fer sentir la vostra veu , les vostres il·lusions i 
també gaudir d'un munt d'activitats ... Els dilluns que programarem activitats seran els següents: 
Desembre:  

  dia 1 - jocs sobre la SIDA,  
  dia 15- taller d'automaquillatge.  
 
 Aquests any, també dilluns de 16.30 a 17.30h taller d'estudi assistit. Pots venir a fer els 
 deures, estudiar, fer recerques a internet, anar a la biblioteca a buscar llibres... 
 

CAMPELLES 
 
6 Fira de la Puríssima. De les 11 a les 20h, a la sala de l’Ajuntament, al Casal Sant Martí i a la 

plaça de l’Ajuntament, fira artesanal, amb productes diversos: làctics, objectes de regals, 
artesania de boix, mobles, pintura, arracades, cosmètica, llanes.... ambientada amb animals de 
granja vius. A les 12h taller de pintura a càrrec de Sergi Moreno. A les 17h taller 
d'estrelles de tetrabrick a càrrec de Rosa Maria Serra. A les 18.30h, Fes animals amb 
rotlles de paper wc a càrrec de l'ajuntament de Campelles. A les 19.30h, a l'església, 
Cantada de la Coral Infantil Els Follets. Entrada gratuïta. Organitza: Ajuntament de 
Campelles i Comissió Fira de la Puríssima. 

7 Fira de la Puríssima. De les 11 a les 20h, a la sala de l’Ajuntament, al Casal Sant Martí i a la 
plaça de l’Ajuntament, fira artesanal, amb productes diversos: làctics, objectes de regals, 
artesania de boix, mobles, pintura, arracades, cosmètica, llanes.... A les 12h taller de centres 
de Nadal a càrrec de l'Ajuntament de Campelles. A les 17h taller de tions a càrrec 
d'Esteve Canals. A les 18.30h, xerrada sobre cosmètica i propietats de l'Aloe Vera a 
càrrec de Francesc Codina. Organitza: Ajuntament de Campelles i Comissió Fira de la 
Puríssima. 

 

CAMPRODON 
 
5 A les 18 h, davant de l’Ajuntament, inauguració de l’encesa de la llum nadalenca i de la 

megafonia amb la Coral Brins. 
6 A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon, lliurament de premis del XII 

Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon. Al llarg de tot el dia, recollida d’aliments 
als establiments de la Vall de Camprodon. Organització: Creu Roja. De les 17 a les 21 h, al 
menjador de l’escola Doctor Robert, Donació de sang. A les 19 h, al pavelló Vell, espectacle de 
màgia: “La màgia del mag Lari” (Venta anticipada a l’Oficina de Turisme: adults 10€, nens fins 
a 8 anys 5€. El mateix dia al pavelló: adults 12€ nens, fins a 8 anys 6€). A partir de la mitjanit, al 
pavelló Vell, concert a càrrec de Jet Set. De les 17 a les 19 h, a la sala de les columnes del Casal 
Camprodoní, exposició: “Les Labors de l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon”.  

7 Al llarg de tot el dia, a la plaça Santa Maria , fira de la Puríssima. Al llarg de tot el dia, a la 
plaça de la Vila, Mercat Solidari. Al llarg de tot el dia, recollida d’aliments als establiments de la 
Vall de Camprodon. Organització: Creu Roja. A les 22 h, al pavelló Vell, quina. Organització: UE 
Camprodon. De les 17 a les 19 h, a la sala de les columnes del Casal Camprodoní, exposició: “Les 
Labors de l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon”. 

 
 
 



... Camprodon 
 
8 II Passejades solidàries: Caminem per l’alimentació infantil: Sortida a les 10 h, sota el Pont. Ruta 

Camprodon- La Roca- Camprodon. Preu 3€. Organització: Creu Roja Vall de Camprodon. Al llarg 
de tot el dia, recollida d’aliments als establiments de la Vall de Camprodon. Organització: Creu 
Roja. De les 17 a les 19 h, a la sala de les columnes del Casal Camprodoní, exposició: “Les Labors 
de l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon”. 

12 48/600: Sorteig de xecs regal per la compra als establiments adherits a l’Associació de botiguers 
de la Vall de Camprodon (Sorteig el dia 14). 

13 48/600: Sorteig de xecs regal per la compra als establiments adherits a l’Associació de botiguers 
de la Vall de Camprodon (Sorteig el dia 14). 

14 48/600: Sorteig de xecs regal per la compra als establiments adherits a l’Associació de botiguers 
de la Vall de Camprodon (Sorteig el dia 14). 

19 48/600: Sorteig de xecs regal per la compra als establiments adherits a l’Associació de botiguers 
de la Vall de Camprodon (Sorteig el dia 21). 

20 A les 18 h, pels carrers de la Vila, cantada de caramelles a càrrec de la Coral Brins. 48/600: 
Sorteig de xecs regal per la compra als establiments adherits a l’Associació de botiguers de la Vall 
de Camprodon (Sorteig el dia 21). 

21 A les 18 h, a l’església Santa Maria, Concert de Nadal a càrrec de la Coral de Camprodon. 
48/600: Sorteig de xecs regal per la compra als establiments adherits a l’Associació de botiguers 
de la Vall de Camprodon (Sorteig el dia 21). 

24 A mitjanit, a la parròquia de Santa Maria, missa del Gall i mitja hora abans, vetlla en silenci on 
cantarà la Coral de Camprodon.  

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, al pavelló Vell, quina. Organització: UE Camprodon.  
27 A la tarda, al Casal Camprodoní, Concert de Nadal a càrrec de Kepa Junkera. 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 Sant Silvestre. Organització: SCC. A mitjanit, al pavelló 
Vell, Ball d’Any Nou amb la Maracaibo. 

Gener 
1 A les 10 h, a l’església del Carme, missa. A les 12 h, a la parròquia Santa Maria, missa.  
3 A les 17 h, arribada del Carter Reial. A les 18 h, al Monestir de Sant Pere, el seguici Reial 

s’instal·larà per recollir les cartes de tots els nens i nenes del municipi. A les 22 h, al pavelló Vell, 
quina. Organització: UE Camprodon.  

4 A les 18.30 h, al pavelló Vell, quina. Organització: UE Camprodon.  
5 A partir de les 18 h, cavalcada dels Reis Mags. Tot seguit, els Reis Mags rebran a tots els nens 

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

Altres Activitats 
 

• IV Mercat de material d’esquí i muntanya de segona mà. Lloc: carrer València, 29 baixos. 
Obert els dissabtes, de 18 h a les 20.30 h. Organització: SCC.  

• Activitats de l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon: 
- Pare Noel: El Pare Noel voltarà pels carrers de la vila. Per la tarda, els dies 7,13,20,22 i 23 de 
17 a 19.30 h. Pels matins, els dies: 6,8,21 i 24, de les 11 a 13.30 h. 
 
-Trenet Turístic: Recorrerà el centre de la vila. Per les tardes, els dies 5, 12, 19 de desembre de 
16 a 19 h. Pels matins, els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, de 12 a 14 h. I durant tot el 
dia, els dies 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 i 30  de desembre i els dies 2, 3, 4 de 
gener, de 12 a 14h i de 16 a 19h. 
 
Consulteu per possibles variacions d’aquesta informació: web municipal: www.camprodon.cat 
 

 
 



...Camprodon 
 
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 
 
Visita guiada 
• Diumenge 28 de desembre, a les 11 h, visita guiada al Museu del Comte Arnau, castell de 

Mataplana. Punt de trobada a la plaça del Roser de Gombrèn. Descoberta del mite del Comte Arnau 
tot visitant el museu de Gombrèn, el gorg dels Banyuts i el mateix castell on va viure el llegendari 
comte. Preu: 10,00€; Menors de 8 anys: gratuït. Només 8€ amb els tiquets de la campanya “El 
Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places 
limitades: cal fer reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt 
Ter.  

 

LES LLOSES 
 
14 A les 13 h, al puig de Viladonja, missa, vermut i rifa. Organització: Comissió de Festes i 

Ajuntament de Les Llosses.  
 

LLANARS 
 
14 A les 18 h, quina per la Marató de TV3.  
25 A les 19 h, a la sala de ball, quina. 
26 A les 18 h, Festa de Sant Esteve amb concert i tot seguit, ball amb l’Orquestra Selvatana.  
28 A les 18 h, a la sala de ball, quina.  
Gener 
1 A les 18 h, a la sala de ball, quina de Cap d’Any.  
4 A les 18 h, a la sala de ball, quina.  
 

MOLLÓ 
 
5 Encesa de les llums de Nadal.  
27 A les 18 h, a la sala de ball, el Carter Reial i a les 19 h, quina solidària. Organització: Càrites 

de la Vall de Camprodon i Ajuntament de Molló.  
 

OGASSA 
5 A les 20 h, Festa de Santa Bàrbara: XI 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 el sopar popular, es 
 vendran tiquets als diferents establiments del poble i al punt d’informació, fins el dia 4 de 
 Desembre). 
6 Festa de Santa Bàrbara: 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. 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 , jocs per a la mainada amb els del Farcell 
 de jocs. A les 18 h, reunió participativa: “Construïm el nostre Museu”. A les 23 h, gran ball 
 amb el grup De Gala, a la mitja part del ball, renovació de l’Hereu i la Pubilla 2014. Hi haurà 
tastet de rom cremat. 

7 Festa de Santa Bàrbara. A les 12 h, missa a l’església de Santa Bàrbara. A les 12 h, 
 concurs de dibuixos de Nadal. A les 17 h, gran quina a favor de l’AMPA. A les 22 h, teatre 
 amb la representació de l’obra “Políticament incorrecte” de l’autor Ray Cooney. 
8 Festa de Santa Bàrbara. A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra “Políticament 
 incorrecte ” de l’autor Ray Cooney.  
13 Festa de Santa Bàrbara. A les 22 h, teatre amb la representació de l’obra “Políticament 
 incorrecte ” de l’autor Ray Cooney, a favor de LA MARATÓ de TV3. 
 
 



...Ogassa 
14 Festa de Santa Bàrbara. A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra “Políticament 
 incorrecte ” de l’autor Ray Cooney. (Totes les representacions de teatre les realitzarà la 
 companyia de teatre La Carbonera d'Ogassa.) L’aforament de la sala del teatre és limitada. 
 La Comissió de Festes es reserva el dret de canviar els horaris i els actes programats, per causes 
 alienes a la seva voluntat. 
 

PARDINES 
27 A les 18.30 h, pel camí de Santa Magdalena, arribada del patge reial. Tot seguit, a la sala dels 

Estudis (baixos de l’Ajuntament), recollida de les cartes reials.  
 

PLANOLES 
7 A les 21 h, a la sala del Casino, sopar Pro-Marató TV3. Tiquets:10 €/persona, de venda a Can 

Bonshoms i Can Cosp. Organització: Associació de Dones de Planoles. 
8 Durant el matí, a la plaça del Casino, Fira de Nadal,. 
27 A les 19h, a la sala del Casino Quina de Nadal. Organització: AMPA Escola de Planoles 
28 A les 18 h, a la sala del Casino, “Songs of redemption”. Una pel·lícula documental d’Amanda Sans 

i Miquel Galofré.  
31 Sopar de Cap d'any a la Fonda Cal Daldó. Informació i inscripcions a la mateixa Fonda. 
31 Gresca i ballaruca de Cap d'any quan hagi entrat el 2015, a la sala del Casino. 
 Organització: AMPA, la Cantina i cal Daldó. Amb el suport de l’Ajuntament de Planoles.  
 
Altres Activitats 
• Del 5 al 8 de desembre, cinc degustacions de la cuina casolana de la Cantina – Preu: 10€ 
 

QUERALBS 
27 A les 19 h, a la casa de Núria, quina.  
 
Vall de Núria 
6 Sortida amb raquetes amb lluna plena. 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. Preu: 35,65 
€/persona. Inclou: cremallera anada i tornada, servei de guia i sopar al restaurant de l'hotel.  

20 Vista d'estels. Us proposem que ens acompanyeu a fer una passejada en màquina fins la cota 
alta de l'estació. Si el temps ens ho permet, durant unes dues hores contemplarem les 
meravelles de les nits serenes i estelades que ens ofereix Vall de Núria al capvespre, junts 
brindarem amb cava i finalitzarem la vetllada amb una foto de grup a la Cabana dels Pastors. 
Activitat destinada a clients que s'allotgen a Vall de Núria (Hotel o Alberg Pic de l'Àliga), per un 
mínim de 8 persones. 

31 Revetlla de Cap d'Any. Programa: 20h Aperitiu al "Saló de l'Estatut", 21h Entrada comensals al 
menjador del restaurant (adults restaurant i nens autoservei), 23.45h Rebuda dels nens al 
restaurant i entrega del "cotilló", 00h Campanades de benvinguda any 2015, 0.05h Sortida a 
l'exterior per contemplar els focs artificials, 0.15h Gran Ball al menjador del restaurant. Bon any 
a tothom !! 

 

RIBES DE FRESER 
3 A les 17h, al teatre municipal, annex al Casal de Cultura. Xerrada - col·loqui sobre les 

malalties del cor (Marató TV3), a càrrec de la Núria Gomiz, cap d'infermeres de 
l'Hospital de Campdevànol. Organització: Associació de Dones de la Vall de Ribes. 

6  Inauguració exposició la maternitat d'Elna, del Memorial Democràtic de la Generalitat. A la 
 sala d'exposicions del Casal de Cultura. Organització: Associació de Bombers voluntaris de  Ribes 
 de Freser. 
6 De les 19.30 a 21.30 h, al cinema Catalunya, cinema d'estrena. Organització: Amics del 

Cinema de la Vall de Ribes.  
6 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser 
7 Fira de muntanya i neu. Activitats per diferents públics: projecció, inflables, rocòdrom, 

expositors, mostra artesana, exposició, sopar de neu, etc. Lloc: centre del poble i casal de 
cultura.  

7 Cinema d'estrena de 19.30 a 21.30h, al Cinema Catalunya. Organització: Amics del Cinema de 
la Vall de Ribes. 

7 A les 17 h, al pavelló d'esports, Quinto per la Marató de TV3. Si no pots venir també pots 
comprar el cartró zero per col·laborar. Preu del cartró: 12€. Organització: Associació de Dones de 
la Vall de Ribes, col·laboren de botigues, hotels i bars del poble. 



... Ribes de Freser 
 
8 Cinema d'estrena, de 19.30 a 21.30h, al Cinema Catalunya. Organització: Amics del Cinema de 

la Vall de Ribes  
13  A les 22h, al pavelló d'esports municipal. Festival en favor de la Marató de TV3. Espectacles 

de qualitat fets per gent amb cor: cançons, humor... Preu 10€ adult. 5€ menors d'edat. En 
finalitzar ball amb Dj Franxo. Organització: Teatre d'emergència amb la col·laboració d'un munt 
de gent solidària. 

13 Sessió de Cinema sorpresa, de 19.30 a 21.30h, al Cinema Catalunya. Organització: Amics del 
Cinema de la Vall de Ribes.  

13 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser 
15 Demostració de rams de Nadal a càrrec de la Floristeria Montse. Organització: Associació de 

Dones de la Vall de Ribes 
20  A les 20h, al Cinema Catalunya. Òpera en directe - Rigoletto - Des de l'Òpera de Viena. 

Organització: Amics del Cinema de la Vall de Ribes  
20 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser  
27 30 anys de gegants a Ribes D'oca a oca. Organització: Gegants i grallers de Ribes de Freser  
31 Cursa Nocturna Sant Silvestre Ribetana.  
31 Festa de Cap d'any al pavelló municipal d'esports. 
 
Altres activitats 

• Tarda jove a Ribes. Tots els dimarts, de 17 a 19 h, a la sala d'exposicions de Ribes o el teatre 
municipal, 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 Joventut.  
Un espai, per trobar-nos, sentir música, xerrar, fer sentir la vostra veu , les vostres il·lusions i 
també gaudir d'un munt d'activitats com:   

  - 2 de desembre- Cinema  (pel·lícula relacionada amb la SIDA) 
  - 9 de desembre- Campionat de ping-pong 
  - 16 de desembre- Taller de cuina (canapés) 

• Del 15 de novembre al 16 de desembre, “Una Joguina, un somriure”. Com en altres anys, 
conjuntament l'Associació de Dones de la Vall de Ribes, els Bombers voluntaris, la regidoria de 
cultura, i el casal d'avis, es posen en marxa amb la campanya de recollida de joguines per Reis. 
Han de ser joguines noves o semi-noves sense embolicar, així cap nen/a es quedarà sense 
joguina. Es poden entregar, de 17 a 20 h, al casal d'Avis o al Casal de Cultura.  

• Dies 6,7,8,13,14 ,20 i 21 de desembre, a la sala d'exposicions del Casal de Cultura de Ribes de 
Freser. Exposició la maternitat d'Elna, del memorial democràtic de la generalitat. Els horaris 
de l'exposició "La maternitat d'Elna" seran els següents:  

•  Dies 6 i 7 de desembre de 12 a 14h i de 18 a 20h.  
•  Dia 8 de desembre de 12 a 14h.  
•  Dia 13 de desembre de 12 a 14h i de 18 a 20h.  
•  Dia 14 de desembre de 12 a 14h.  
•  Dia 20 de desembre de 12 a 14h i de 18 a 20h.  
•  Dia 21 de desembre de 12 a 14h.  

 Organització: Associació de Bombers voluntaris de Ribes de Freser. 
 

RIPOLL 
3 A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, Dia Internacional de les 

Persones amb discapacitat. Presentació del calendari 2015. Organització: Fundació MAP: 
4 A partir de les 18 h, a la plaça de l’ Ajuntament, encesa dels llums de Nadal, inauguració del 

pessebre monumental (carrer del Bisbe,11) i de la pista de gel (plaça de la Lira.). Cercavila 
amb els tions. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

4 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte per commemorar 
el Dia Internacional de la discapacitat “La Girafa del coll curt”, a càrrec de Núria Martí. 
Organització: ACPAD, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca. 

5 A les 16 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre de Jordi 
Castellet i Sala “Les Homilies de Ripoll”. Organització: parròquia Santa Maria de Ripoll i 
Ajuntament de Ripoll. 

6 A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre de 
Ramon Feixa "Muerte en el valle". Organització: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 

7 Durant tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, Fira de Nadal. Organització: Unió de Botiguers de 
Ripoll. 

7 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Raül. Organització: Amics del ball. 



... Ripoll 
 
11 A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: “El gegant 

de la portalada”, amb contes a càrrec de Carme Brugarola. Organització: Biblioteca Lambert 
Mata i Ajuntament de Ripoll. 

12 A les 19.15 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre: 
“Catalunya i les armes de prestigi. 1550-1850”. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

13 De les 11 a les 19 h, al rocòdrom del Pavelló Municipal, 2n. Open de bloc del Ripollès. 
Organització: Club Excursionista de Ripoll 

13 A les 18 h, al Teatre Comtal, ”Per molts anys, batega amb nosaltres”. Les cançons de la 
Marató cantades per 100 nens i nenes amb escenificació de 110 nens i nenes actuant a l'escenari, 
i amb una banda de música en directe. Organització: Escola Salesiana. 

13 A les 19 h, a la sala Abat Senjust, presentació del llibre: “Les Fonts de Ripoll” d'Agustí Dalmau i 
Font i Ferran Gonzalez i Prat. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

14 Al matí, al passeig Ragull, Mermà - Mercat de segona mà de Ripoll. Organització: Mermà. 
14 A les 12 h, al Teatre Comtal, Ripoll batega per la Marató. Hi participaran: Escola de Dansa 

MOU-T, Coral Guinadell de l’Escola Comarcal de Música i Escola Municipal de Gimnàstica Artística. 
14 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb David de Vic. Organització: Amics del ball. 
15 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, consistori infantil a l’Ajuntament. Organització: Escoles. 
19 A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, parlem de cinema: comentari 

col·loqui de la pel·lícula “Barry Lyndon d'Stanley Kubrick”, a càrrec de Ramon Musach. 
Organització: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 

20 A les 23 h, a la sala Eudald Graells, Nadal Rock 2014: Toni Beiro + La Removida + Dj. Xevi Rey. 
Organització: Col·lectiu Rekiem. 

20 A les 19 h, a la Sala Abat Senjust, inauguració exposició dels treballs dels alumnes de 
l'Escola d'Art. Organització: Ajuntament de Ripoll. 

21 A les 13 h, al Teatre Comtal, “plouen homes” grup de teatre del CAE de la Fundació MAP. 
Organització: Fundació MAP 

21 A partir de les 18 h, a l'entorn del Monestir, pessebre vivent de l’Escola Vedruna. 
Organització: Escola Vedruna. 

21 A les 17 h, al Teatre Comtal, 16è Concert Nadalenc amb la Cobla La Principal del Llobregat. 
Presentació a Ripoll de la barítona (nou instrument de cobla). Organització: Agrupació Sardanista 
i Ajuntament de Ripoll. 

21 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, Ball amb Duet Boomerant. 
22 A les 19h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata,"Dotze Nadals" recital de poesia 

a càrrec del grup “Avui”. Organització: Grup Avui, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca. 
24 Abans de la missa del gall, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, el Cant de la Sibil·la. 
25 A les 17 h, al pavelló Municipal, Quinto de Nadal. Organització: Club Patí Ripoll. 
25 Concert de Nadal. A les 19 h, a la Sala Abat Senjust, "Nadal amb veu de dona" amb Dolors 

Vilaplana, narradora; Eva Estebas i Cristina Amils, cant i, Joan Amils, piano. Organització: Amics 
de la música i MAP. 

25 A les 22 h, al Teatre Comtal, Els Pastorets de Ripoll: El Naixement del Salvador o la Redempció 
de l'Esclau. Organització: Comissió de Pastorets. 

26 A les 17 h, al pavelló Municipal, Quinto de Nadal. Organització: Club Patí Ripoll. 
26 A les 17.30 h, al Teatre Comtal, Els Pastorets de Ripoll: El Naixement del Salvador o la 

Redempció de l'Esclau. Organització: Comissió de Pastorets. 
26 Al vespre, al Pavelló Municipal, Quinto de Nadal. Organització: Diables de Ripoll. 
27 Ripijoc - parc infantil i juvenil de Nadal. De 16 a 20.30 h, al Pavelló Municipal. Organització: 

Ajuntament de Ripoll. 
27 A les 17.30 h, al Pavelló Municipal, Hora del conte a càrrec de Carme Brugarola i espai de 

lectura dins els acte en motiu del Ripijoc. 
27 A les 17.30 h, al  Teatre Comtal, Els Pastorets de Ripoll: El Naixement del Salvador o la 

Redempció de l'Esclau. Organització: Comissió de Pastorets. 
28 De les 16 a 20.30 h, al pavelló Municipal, Ripijoc - parc infantil i juvenil de Nadal. Organització: 

Ajuntament de Ripoll 
28 A la tarda, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, concert corals: Els Follets i Capella de Santa. 

Maria. Organització: Corals. 
28 A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, Ball amb Stylette. 
29 Jornades poliesportives. De P4 a 4t de primària. De 9 a 13 h, a les instal·lacions esportives. 

Organització: Consell Esportiu i Ajuntament de Ripoll. 
30 Jornades poliesportives. De P4 a 4t de primària. De 9 a 13 h, a les instal·lacions esportives. 

Organització: Consell Esportiu i Ajuntament de Ripoll. 
31 Festa de Cap d'Any amb DJ's. A partir de la 1 matinada, al Pavelló Municipal. Organització: 

Col·lectiu Rekiem 



... Ripoll 
 
Visites guiades 
• Dilluns, dia 8 de desembre i tots els diumenges del mes de desembre, a les 11.30 h, visita guiada al 

Monestir de Ripoll i al Centre d’Interpretació per descobrir la història del bressol de Catalunya, 
gaudint d’una fascinant visita a l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Organització: Terra de Comtes i 
Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.  

• “Un dia a la vida dels monjos”. Visita guiada i taller a l’Scriptorium, més visita lliure al Monestir 
de Ripoll i al Centre d’Interpretació, per conèixer la vida monàstica i l’escriptura dels monjos de 
l’època. Horari  visita guiada Scriptorium + taller: dissabte 6 i diumenge 7, a les 16.30 h, Horari de 
visita lliure al Monestir i al Centre d’Interpretació: dissabte 6 i diumenge 7, de les 10 a les 13 h i de 
les 15 a les 18 h. Organització: Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat.  

• Visita lliure al Museu Etnogràfic i taller infantil + visita lliure al Monestir de Ripoll i Centre 
d’Interpretació, per conèixer el passat recent i la identitat del nostre territori. Horari visita lliure 
Museu + taller: dissabte dia 6 i diumenge dia 7, a les 11 h. Horaris visita lliure Monestir + Centre 
Interpretació: dissabte dia 6 i diumenge dia 7, de les 10 a les 13 h i de 15 a les 18 h. Organització: 
Terra de Comtes i Abats. Tel: 972 70 45 56. www.terradecomtes.cat. 

• Dissabte 6 de desembre, a les 11 h, visita guiada: “La petjada de l’Abat” (visita teatralitzada). 
Lloc: Oficina de Turisme de Ripoll. Un personatge noble de l’edat mitjana recorre esdeveniments 
històrics narrats des de la fantasia i la realitat amb un perfil còmic, distès, desenfadat i amè. Preu 
12€; menors de 8 anys: gratuït. Només 10€ amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” 
Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer 
reserva. Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 - info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 
17. 

• Tots els diumenges de mes de desembre, a les 11.30 h, Visita guiada "Ripoll, Bressol de 
Catalunya". Visita guiada al Monestir de Ripoll i al Centre d’Interpretació per descobrir la història 
del bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant visita a l’emblemàtic Monestir de Ripoll. Per a més 
informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé 
reserves@terradecomtes.cat Tel. 972 70 45 56. Preu: 8,00€; Menors de 8 anys: gratuït . Visita 
guiada amb un descompte del 15% amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!” 
Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: cal fer 
reserva. Tel: 972 72 13 17/686 11 33 44 -info@alt-ter.org. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 
17. 

 
Exposicions i altres activitats 

• Pista de gel. Del 4 de desembre al 6 de gener, a la pl. de la Lira. Horaris: Feiners de 17 a 21 h., 
dissabtes i festius d'11 a 14h. i de 17 a 21 h. 

• Pessebre Monumental de Toni Colomé. De l'1 de desembre al 6 de gener al C. del Bisbe 
Morgades, 11. Horaris: Divendres de 18 a 20h. Dissabte, diumenge i festius de 12 a 14 h. i de 18 
a 20 h. 

• Exposició dels treballs dels alumnes dels cursos artístics. Del 20 de desembre al 6 de 
gener, Sala Abat Senjust. Horaris: Divendres de 18 a 20h. Dissabte, diumenge i festius de 12 a 
14 h. i de 18 a 20 h. 

• Exposició "1714: dibuixant el mite”. Fins el 4 de desembre a la Biblioteca Lambert Mata. 
Organització: Generalitat de Catalunya departament de cultura, Biblioteca Lambert Mata. 

• Exposició "El despertador de catalans" amb documents del fons Lambert Mata, la Biblioteca 
Marià Vayreda d'Olot i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa coetanis a la guerra de Successió, en 
horaris de biblioteca. Fins el 5 de desembre, a la Biblioteca Lambert Mata. A la Biblioteca Lambert 
Mata. Organització: Biblioteca Lambert Mata 

• El Superlópez torna al Museu. Al Museu Etnogràfic. 
• Tallers al Casal de Joves "El Galliner". Més informació i inscripcions al Casal de Joves 

972700717. 

 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
7 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 les 11 h, a Santa Llúcia de Puigmal, aplec a l’Ermita de Santa Llúcia del Puigmal amb la Cobla 

Osona. A les 11 h ballada de 4 sardanes, a les 12 h ofici i a continuació, ballada de 2 sardanes. 
Organització: La Parròquia i els Pabordes de Santa Llúcia. 

13 A les 16 h, al local de Dones de Sant Joan de les Abadesses, taller de decoració nadalenca. 
Organització: Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses. 

13 De 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h, al Casal Jaume Nunó - El Palmàs, 51è Concurs de dibuix de 
Nadales. Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. 



...Sant Joan de les Abadesses  
 
13 i 14  A partir de les 9 h, al Club Piscines i Esports Abadessenc, Sant Joan de les Abadesses amb 

La Marató de TV3.  Més informació i inscripcions a www.cpea.cat. Organització: Club Piscines i 
Esports Abadessenc. 

13  A les 22 h, al pavelló municipal, quina solidària. Part dels beneficis aniran a favor de la Marató 
de TV3. Organització: C.E. Abadessenc. 

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

14 A les 17 h, al  monestir  de Sant Joan de les Abadesses, concert de Càritas amb l’Orquestra de 
Cambra Adagio i la coral Carol en Musique. Organització: Càritas Sant Joan. 

14 A les 10 h, pujada del 53è Pessebre al cim del Taga. Punt de sortida: Consultar al web : 
www.uesantjoan.cat. Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. 

18 A les 16.45 h, a la  biblioteca Josep Picola, l’hora del conte amb la Moxi i l’estrella de Nadal a 
càrrec de Diverta. Conta contes, maquillatge i caramels per a tots els nens i nenes.  Recomanat 
per infants de 2 a 8 anys. Organització:Regidoria de Cultura – Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

19 A les 18 h, al palau de l’Abadia, presentació  de la VII 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. 

20 Al centre la vila, XI Mercat de Nadal. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
Unió de Botiguers Sant Joan. 

21 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David Casals. Organització: 
Associació de Jubilats i Pensionistes. 

21 A les 12 h, al  vestíbul de l’Ajuntament, repartiment de premis del 51è Concurs de dibuix de 
Nadales. Organització: Unió Excursionista 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. Organitza: Jovent Actiu Santjoaní. 
26 A les 18 h, al  claustre del Palau de l’Abadia, concert de Sant Esteve Nadal amb veu de dona a 

càrrec del pianista Joan Amils i la cantant Cristina Amils. Organització: Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

27 A les 16 h, al palau de l'Abadia, repartiment de premis del VI concurs familiar de 
pessebres. Organització: AMPA IE Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. 

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

27 A les 22 h, al pavelló municipal, quina. Organització:C.E. Abadessenc. 
28 A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Chus de Santa Coloma. 

Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes. 
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. 

29 i 30 De 10 a 14 h i de 16 a 19 h, al pavelló municipal, Jovenàlia. Parc Infantil de Nadal. 
Organització: Grup Esplai Somnis. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

31 A les 24 h, al pavelló municipal d'esports, gran ball de cap d'any amb La Bruixa Express. 
Organització: Comissió de Festes. Col·laboració:  Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

 
Exposicions: 

• Del 31 d’octubre al 25 de gener, a l'Espai Art l'Abadia - Palau de l'Abadia,  Exposició Tessera 
Hospitalis. Escultures, dibuixos i pintures de Josep Ricart i Rial. 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 29 de novembre al 13 de desembre, al palau de l'Abadia, Exposició art i enyorança d'un 
artista, homenatge al santjoaní Guillem Rovira i Reixach. 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 19 de desembre al  16 de gener, al palau de l'Abadia, VII Exposició de Nadales, dels fills i 
néts dels col·laboradors de l’empresa Fibran S.A. 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. 

• Del 21 de desembre al 8 de gener, al vestíbul de l'Ajuntament, Exposició del 51è Concurs 
infantil de Nadales . De 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h. Organització: Unió Excursionista Sant Joan 
de les Abadesses. 



...Sant Joan de les Abadesses. 
 

• Del 22 de desembre a l’11 de gener, al palau de l'Abadia, VI Concurs familiar i Exposició de 
Pessebres. De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19h. Diumenge, de 10 a 14 h. 
Organització: A.M.P.A IE Sant Joan de les Abadesses. 

 
Visites Guiades 
• Tots els dissabtes del mes de desembre, a les 16.30 h, i diumenge dia 7, a les 12 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. Preu: 
8,00€/pax.; Menors de 8 anys: gratuït. Visita guiada amb descompte del 15% amb els tiquets de la 
campanya “El Ripollès Convida!” Disponibles als establiments d’hostaleria i restauració 
col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer reserva (el taller només es farà si hi ha reserva 
de mínim 4 adults amb 24h d'antelació). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – CEA Alt Ter – www-alt-
ter.org / info@alt-ter.org. 

• Dissabte 20 de desembre, a les 11 h, visita: El molí Petit, el molí de les Abadesses. Visita a 
l’antic molí fariner del monestir on, a través d’un audiovisuals i maquetes, s’explica el seu 
funcionament, així com les seves anècdotes i llegendes. Inclou un taller per fer pa. Preu: 8€; menors 
de 8 anys: gratuït. Només 5€ amb els tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”. Disponibles als 
establiments d’hostaleria i restauració col·laboradors. Places limitades: imprescindible fer reserva (el 
taller només es farà si hi ha reserva de mínim 4 adults amb 24 hores d’antelació). Tel: 972 72 13 17 
/ 686 11 33 44 – info@alt-ter.org Punt de trobada el Molí Petit, Sant Joan de les Abadesses. 
Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 – www.alt-ter.org  

 

SANT PAU DE SEGÚRIES 
6 Durant tot el dia, a la plaça Generalitat, mercat de Nadal dins d'una nova edició de la fira del vi 
 i del formatge.  
21 A partir de les 17 h, al Molí, actuació dels nens i nenes de  l'escola els Pinets.Hi haurà una 
 urna per a qui voluntàriament vulgui fer un donatiu per a la Marató, aquest any dedicada a les 
 malalties del cor. 
25 A les 18 h, al Molí, quina de Nadal, organització: Colla de caçadors de St, Pau. 
Gener 
1 A les 18  h, de la tarda, quina d'Any Nou, organització: Colla de caçadors de St. Pau. 
4 A les 12 h, arribada del Carter Reial. 
5 A les 16 h, al Molí, espectacle infantil. A partir de les 19, Cavalcada de Reis. 

 
TOSES 
La Molina 
6 Baixada solidària a Pista Llarga per la Marató de TV3. Esquiada Solidària Club Elements La 

Molina organitza un any més la Cursa per la Marató de TV3. La recaptació total del lloguer de 
material i dels cursets durant el 6 de desembre, i la donació dels dorsals, es destinaran 
íntegrament a la Marató d’enguany.  

25 Visita del Pare Noël . La Molina rebrà la visita del Pare Noël al llarg del matí de Nadal. Ens 
saludarà des de Pista Llarga a les 11h del matí. Hi haurà caramels per tots els nens i nenes.  

27 2ª Sant Silvestre.Una cursa oberta a tothom en format Snow running, passant per diferents 
paratges de l’estació i que tradicionalment és coneguda arreu del territori per ser una de les 
últimes que se celebren abans d’acabar l’any.  

28 IX Crononiu. Per segon any consecutiu la IX edició de la cursa Crononiu estarà integrada dins la 
sèrie Mountain 6.0 FGC. Aquest nou format de competició que es va iniciar la temporada passada 
i que consisteix en 4 curses de muntanya que es realitzen a les estacions integradores del grup 
FGC La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria i Espot.    

29 II Sprint La Molina. Una prova, que es caracteritza per la seva intensitat i on garanteix un gran 
espectacle. L’sprint, es tracta d’una prova d’eliminació, en la que 6 competidors en cada sortida 
hauran de demostrar les seves habilitats en els diferents sectors de que es composa el 
recorregut, aconseguint classificar-se per la següent sortida, fins arribar a la sèrie final.   

 

 
 



VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 
1 Durant tot el dia, a la zona de can Rafart, deixalleria mòbil. Organització: Consell Comarcal del 

Ripollès.  
6 A les 8 h, a coll de Canes, excursió de portada popular del pessebre Transcanes. Recorregut pels 

termes de Vallfogona i Riudaura. Organització: Centre d’Esbarjo i Ajuntament de Vallfogona de 
Ripollès i Riudaura.  

6 A les 18 h, al local polivalent, cinema, una de riure. Organització: dins del Pla Local de Joventut i 
impulsat i organitzat pels joves. Més informació facebook.  

7 A les 10.30 h, davant de l’Ajuntament, portada popular del pessebre al camí de Sant Joan. 
Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. 

11 De les 15 a les 18 h, a la sala polivalent, taller de scrapbooking internacional, a càrrec d’Anna 
González. Organització: Ajuntament de Vallfogona, Associació de la Gent Gran i Escola. Amb el 
suport de l’ICD.  

13 Sopar de joves de Vallfogona de Ripollès. Organització: dins el Pla Local de Joventut, impulsat i 
organitzat pels més joves. Més informació al facebook.  

21 A les 11.30 h, a la sala polivalent, dotze Nadals. III Memorial Josep M. Jubells. Organització: 
Ajuntament de Vallfogona.  

27 A partir de les 16 h, al local polivalent, quina. Organització: AMPA de l’Escola de Vallfogona.  
 
Altres activitats 
• Fins divendres 19 de desembre, de les 18 a les 20h, al local polivalent, taller riure-li a la vida. 

Organització: Associació de Gent Gran de Vallfogona amb el suport de Dipsalut.  
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h, al local polivalent. 
• Taller de patchwork: dissabtes, de les 16 a les 18h, la sala de plens, a càrrec de Carme Alabau. 

Preu 25€/mes.  
 

VILALLONGA DE TER 
7 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. 
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 19 h, a la Sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter. (Gratuït). concert de Nadal amb la 
 coral de Camprodon. Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. 
Gener 
1 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. 
3 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. 
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. 
 
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. 

 

agenda@ripolles.cat 
 

 

 


