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A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Shakata. Organització: Sala Diagonal.
VIII Fira de Nadal de Campdevànol. A partir de les 10 h, a la plaça de la Mainada,
més de 25 parades d’ornaments i regals nadalencs. Gran parc infantil amb inflables,
boles i circuits d’educació viària. A les 11 h, rebuda del Patge Reial de SSMM els Reis
d’Orient. Veniu a escriure la carta als Reis i entregueu-la al Patge Reial. Horari: de les 11
fins a les 13 h i de les 17 a les 20 h. A les 12 h, a Can Talaia, inauguració de l’escultura
de Josep Hubach, dedicada a l’entrada de Campdevànol com a nou membre del Cercle
Europeu de les Ciutats del Metall. A les 12.30 h, Christmas Skow, gravació en directe
d’una Flash Movie. Convoquem a tothom que vulgui a participar-hi. Caldrà portar una
barretina de Pare Noel. A les 12.45 h, desfilada de moda, a càrrec de diferents comerços
del poble i comentada per Live FM: Ziga-Zaga, bosses i complements; El Cabdell, vestits
i pijames realitzats durant els cursos de patronatge; Perruqueria Noèlia, dissenys més
enllà d’un pentinat; La Granota, moda infantil i CampdeVET, centre veterinari i desfilada
canina. A les 16 h, entrevistes als protagonistes de la Fira de Nadal, a càrrec de Live FM
ràdio oficial. A les 17 h, demostració de ball, a càrrec del Centre Esportiu CERC. A les 18
h, cantada de Nadales, a càrrec de la Coral dels Amics de la Processó de Campdevànol.
Organització: Àrea de Promoció Econòmica i Regidoria de Cultura i Festes de
l’Ajuntament de Campdevànol i Unió de Botiguers de Campdevànol.
A partir de les 21.30 h, a la sala Auditori del Centre Cívic, cap nen del Ripollès sense
joguina i Festival Solidari de Concerts. Grups: Litus, Vinil Acústic, Founder, Balboa
Versus Creed, etc. Preu: el preu just el poses tu o pots portar una joguina nova.
Organització: Blue Productions Musicals. Col·laboració: Consorci de Benestar Social del
Ripollès, Creu Roja i Ajuntament de Campdevànol.
Portada el 51è pessebre a Costa Pubilla (2.045m). Concentració i sortida a la plaça
de la Mainada, a les 7.30 h. Organització: Grup Excursionista de Campdevànol.
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Gran Premier. Organització: Sala
Diagonal.
De les 15 fins a les 16.30 h, a la sala polivalent del Centre Cívic, Escola de Pares i Mares.
Gratuït.
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Raül. Organització: Sala Diagonal.
A les 18 h, a la biblioteca, contes de Nadal a càrrec de Carme Brugarola. Organització:
Ajuntament de Campdevànol.
A les 10 h, a la sala Diagonal, representació dels Pastorets per part dels avis de la
residència i dels nens i nenes de l’escola Pirineu. Organització: Residència de
Campdevànol i escola Pirineu. A les 11.30 h, a la plaça de la Mainada, de la Dansa i de
l’Església, cantada de Nadales per part dels nens de l’escola Pirineu. Organització:
Escola Pirineu. A les 17 h, al local social del Roser, inauguració de la reforma del local
social i celebració del Nadal amb els veïns i veïnes. Organització: Ajuntament de
Campdevànol i Associació de Veïns del Barri del Roser. A les 19 h, a la sala Molí,
entrega de premis del concurs de fotografies de l’Associació de Veïns del Barri
de l’Estació. Organització: Associació de Veïns del Barri de l’Estació. Col·laboració:
Ajuntament de Campdevànol.
A les 21.30 h, a la sala Diagonal, representació teatral de figuretes de pessebre.
Organització: Grup de Teatre Entitats de Campdevànol.
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Mediterranea-4. Organització: Sala
Diagonal.
A les 17 h, a la residència, missa de Nadal. Organització: Residència de Campdevànol i
Parròquia de Sant Cristòfol.
A les 17 h, a la sala auditori del centre cívic, caga tió. Organització: CAU dels Vàndals i
Ajuntament de Campdevànol. A les 23 h, a la parròquia de Sant Cristòfol, missa del
Gall. Organització: Parròquia de Sant Cristòfol. Seguidament, als horts de la rectoria,
XVII Pessebre Vivent. Organització: Catequesi de Parròquia de Sant Cristòfol de
Campdevànol.
A les 19 h, als horts de la rectoria, XVII Pessebre Vivent. Organització: Catequesi de
Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol.
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A les 18 h, a la sala Diagonal, quinto de Nadal. Organització: Club Bàsquet
Campdevànol. Campionat Social del Club. Organització: Club Petanca Campdevànol.
Ludoteca, al CAU. Organització: CAU.
A la tarda, a la sala Diagonal, ball a càrrec de Sebastià. Organització: Sala Diagonal.
Ludoteca, al CAU. Organització: CAU.
IV Cursa de Sant Silvestre per muntanya. Organització: Associació St. Grau – GEC.
A la sala Diagonal, revetlla de Cap d’Any. Organització: Sala Diagonal.

Exposicions i altres activitats
• Tarda Jove a Campdevànol. Activitats dirigides a joves de 12 a 17 anys, durant tot el
curs escolar. Horari: els dilluns, de 16 a 19 h, cada quinze dies. Lloc: sala polivalent del
Centre Cívic la Confiança. Organització: Servei de Joventut de la Vall del Freser. Inici: 14
d’octubre. Persona de contacte: Inga – joventutvfreser@gmail.com o facebook: Joventut
Campdevànol.
• Campus de Nadal del Club Bàsquet Campdevànol.
CAMPELLES
30

Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, taller d’art: “El Nadal il·lumina la creativitat
de l’home”. Horari: Dissabte, de les 11 a les 13.15 h i de les 17 a les 19 h. Diumenge,
de les 11 a les 13.15h. Per a més informació: Casal Sant Marti. Carmina csm@spdd.org
o bé al telèfon 692 603 180.
6 i 7 De les 11 a les 20 h, a la sala de l’Ajuntament, al Casal Sant Martí i a la plaça de
l’Ajuntament, fira artesanal.
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A les 18 h, inauguració de l’encesa de llum nadalenca i de la megafonia amb la Coral
Brins davant de l’Ajuntament.
A les 18 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, lliurament dels premis del XI Concurs de
Fotogràfica de la Vall de Camprodon A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització:
Unió Esportiva Camprodon.
De les 18.30 h, al pavelló vell, quina. Organització: Unió Esportiva Camprodon. De les
17 a les 21 h, a l’escola Doctor Robert, donació de sang. A la mitjanit, al pavelló vell,
ball de la Puríssima a càrrec de l’Orquestra Montecarlo.
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, presentació del llibre de Narcís Serra.
Organització: Biblioteca Municipal.
Durant tot el dia, a la plaça de la Vila, Dr. Robert i Santa Maria, fira de la Puríssima.
Organització: Ajuntament de Camprodon.
A les 18 h, al casal Camprodoní, concert a càrrec de la Coral de Camprodon en
motiu del seu 25 aniversari.
A mitjanit, a la parròquia Santa Maria, missa del Gall i mitja hora abans, vetlla en silenci
on cantarà la Coral de Camprodon.
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: Unió Esportiva de Camprodon.
A les 18.30 h, al pavelló vell, quina. Organització: Unió Esportiva Camprodon.
A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització: Unió Esportiva Camprodon.
A partir de les 12 h, pels carrers de Camprodon repartint nassos i caramels., cercavila de
l’Home dels Nassos. Cursa de sant Silvestre. Organització: SCC. A mitjanit, al pavelló
vell, ball d’Any Nou amb l’Orquestra Montecarlo.

2014
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 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.
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A les 22 h, al pavelló vell, quina. Organització: UE Camprodon.
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.
A les 10 h, a l’església del Carme, missa. A les 12 h, a la parròquia Santa Maria, missa.
Consulteu possibles variacions a la pàgina web municipal: www.camprodon.cat

Informacions diverses
• II mercat de material d’esquí i muntanya de segona mà. Lloc: carrer València, 29
baixos. Obert els caps de setmana i festius. Organització: SCC.
•

El Pare Noel voltarà pels carrers de la vila. Per la tarda els dies 6, 7, 14 i 15 i pels matins
els dies: 8, 23 i 24 de desembre de 2013.

•

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.
Pavelló Llandrius: carretera de Molló, s/n. Punt TIC, de dilluns a divendres, de 16 a 20h.
Dissabte, de 15 a les 19h.
Ràdio Municipal: Freqüència 107.9 FM.
Camprodon TV Cable: Canal 35.
Oficina de Turisme: de dimecres a diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 19h. (diumenge
només matí).

•
•
•
•
•

GOMBRÈN
Visita guiada i altres activitats
• “El comte Arnau, de la història a la llegenda”. Visita guiada al Museu del Comte Arnau
de Gombrèn, al castell de Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del Mite del
Comte Arnau de Sant Joan de les Abadesses. Descobrireu la història d’un dels grans mites
de Catalunya. Horari: últim diumenge de mes, a les 11 h. Per a més informació i reserves:
Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat . Tel.
972 70 45 56.
• Diumenge 29 de desembre, de les 11 a les 13.30 h, visita al castell de Mataplana i al
Museu del Comte Arnau. Punt de trobada: plaça del Roser de Gombrèn. Visita al Museu
del Comte Arnau, on hi ha una mostra de les troballes arqueològiques del castell de
Mataplana. Durant la visita s’explica la llegenda del comte Arnau, i també 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: 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els
tiquets de la campanya “El Ripollès Convida!”, disponible als establiments d’hostaleria i
restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 2€ per persona, en concepte
d’entrades. Per a més informació: CEA Alt Ter. Tel: 972 721 317. www.alt-ter.org
LLANARS
14
A les 22 h, quina per a la Marató de TV3.
15
A les 18 h, quina per a la Marató de TV3.
22
A les 18 h, quina per a la Marató de TV3
25
A les 19 h, quina de Nadal.
26
Festa de Sant Esteve. A les 18 h,.a la sala de festes, concert i ball amb l’Orquestra
Selvatana.
28
A les 22 h, quina de Nadal.
29
A les 18 h, quina de Nadal.
2014
1.01 A les 19 h, quina de Nadal.

LES LLOSSES
15

A les 13 h, al puig de Viladonja, missa, vermut i rifa. Organització: Comissió de Festes
i Ajuntament de Les Llosses.

MOLLÓ
28

A les 18 h, a la sala de ball, arribada del Patge Reial. Organització: Ajuntament de
Molló.

OGASSA
29/11 Festa de Santa Bàrbara 2013. Repicament de campanes.
30/11 Festa de Santa Bàrbara 2013. A les 11.30 h, cercavila amb Els Acordionistes. A les 12
h, ofici solemne cantat per la Coral dels Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les
Abadesses. A les 13 h, ballets, ballada de gegants i músiques tradicionals amb Els
Acordionistes. A les 16.30 h, sardanes amb la Cobla Col·legi de Santa Maria de Blanes. A
les 17 h, espectacle infantil amb en Roger Canals. A les 19 h, concert amb el grup Els
d’En Samarra. A les 23 h, gran ball amb el grup Què Tal Trio. A la mitja part del ball,
renovació de l’Hereu i la Pubilla.
1
Festa de Santa Bàrbara 2013. 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: El
retaule del flautista de Jordi Teixidor.
4
A les 20 h, X Trobada de la gent jove de la 3a edat i sopar popular. Per tal de fer
un càlcul aproximat de les persones que assistiran al sopar popular es vendran tiquets
als diferents establiments del poble i al punt d’informació, fins al dia 3 de desembre.
6
A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: El retaule del flautista de Jordi
Teixidor.
7
A les 17 h, quina a favor de l’AMPA de l’escola. A les 22 h, teatre amb la representació
de l’obra: “El retaule del flautista” de Jordi Teixidor.
8
A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: El retaule del flautista de Jordi
Teixidor.
14
A les 22 h, teatre amb la representació de l’obra: “El retaule del flautista” de Jordi
Teixidor, a favor de la Marató de TV3.
15
A les 18 h, teatre amb la representació de l’obra: El retaule del flautista de Jordi
Teixidor.
•

Totes les representacions les realitza 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.
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6
7
7
8
26
28
31

Correbars pels bars de Planoles.
Al Casino, sopar de la Marató de TV3.
A les 8 h, a la plaça del Casino, pujada del pessebre al Puig de Dòrria des de
Planoles. Organització: AEP
Fira de Nadal.
A les 18.30 h, al Casino de Planoles, quinto de Sant Esteve.
Quina de Nadal.
Al Casino, festa de Cap d’Any.

2014
3.01 A les 18.30 h, al Casino, cinema infantil.
4.01 A les 18.30 h, al Casino, quinto de Reis.
5.01 Cavalcada de reis.

QUERALBS
7
24

A la tarda (hora per confirmar), a la Casa de Núria, presentació del llibre: Herbes
remeieres de Queralbs i de Núria de Mª Dolors Escalé i Parramon.
A les 23.00 h, missa del Gall.

Vall de Núria
•

Activitats diverses. Per a més informació, consulteu la pàgina web: www.valldenuria.cat
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A partir de les 16 h, al teatre municipal, campanya de recaptació de sang.
Organització: Associació de Donants de Sang de Girona.
A les 17 h, al pavelló poliesportiu, quina a benefici de la Marató de TV3.
Organització: Associació de Dones de la Vall de Ribes. A les 22 h, Esbart Dansaire.
Fira de Muntanya de la Vall de Ribes de Freser. En el marc dels actes de la Fira, es
farà la presentació del DVD 100 anys d’esquí a la Vall de Ribes de Freser. Organització:
Col·lectiu d’artesanats i Ajuntament de Ribes de Freser
A les 17.45 h, a la biblioteca municipal Terra Baixa, contes i taller de Nadal a càrrec de
Montse Gil. Organització: Ajuntament de Ribes de Freser i Biblioteca.
Al pavelló municipal, quina de Nadal. Organització: Club Esquí Fontalba.
Al teatre municipal, concert de Nadal. Organització: Coral de Ribes de Freser.
Cursa de sant Silvestre a Ribes de Freser. Per a més informació, consultar pàgina
web: www.ajribesdefreser.cat

Altres activitats
•
•
•

•
•

Tots els dissabtes del mes de desembre, a les 22 h, “D’oca a oca”. Organització:
Associació Gegantera Vall de Ribes de Freser.
Des del dia 6 fins al 14 de desembre, a la sala d’exposicions, exposicions dels bombers.
Tarda Jove a Ribes de Freser. Activitats dirigides a joves de 12 a 17 anys, durant tot el
curs escolar. Horari: els dilluns, de 16 a 19 h, cada quinze dies. Lloc: sala d’exposicions del
Casal de Cultura. Organització: Servei de Joventut de la Vall del Freser. Inici: 7 d’octubre.
Persona de contacte: Inga – joventutvfreser@gmail.com o facebook: joventut Ribes de
Freser o joventut Vall del Freser.
Activitats de muntanya: Oxineu. Cursets d’esquí alpí, raquetes de neu, etc. Per a més
informació consulteu: www.oxineu.com o al carrer Pedrera núm. 1 de Ribes de Freser.
Pirineu
Actiu.
Temporada
d’esquí
i
cursets.
Per
a
més
informació:
pirineuactiu@hotmail.com o bé al telèfon 647 060 250 (oficina i reserves).
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A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb la Costa Brava. Organització: Bar Casal.
Pujada del 47è pessebre del Club Excursionista de Ripoll a Sant Amand.
Organització: Club Excursionista de Ripoll.
A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, celebració del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat. Hora del conte: El cassó d’en
Gerard a càrrec de Montse Pairó Morera. Organització: ACPAM i Biblioteca Lambert Mata.
20è aniversari de l’Associació Cultural Sant Josep. A les 17.30 h, cercavila amb la
família dels Tions des del centre Montserrat (raval de Sant Pere), amb l’acompanyament
dels Grallers de Ripoll i nens i nenes. Encesa dels llums de Nadal. A la sala Abat Senjust,
inauguració de l’exposició del concurs escolar comarcal de Punts de Llibres i entrega de
premis als tres primers classificats. Organització: AC Sant Josep.
Durant tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, fira de Nadal. Organització: UBR.
A les 17.30 h, a l’entorn del Monestir, II pessebre vivent de les Vedrunes. A partir de
les 17.30 h, visites guiades. Organització: Escola Vedruna.

...Ripoll
6
6
7

7

7

8
12

13
13
13

14
14

14

14
15
17
20
20
21
21
22
22
24

25
25

A partir de les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, 20è aniversari de l’Associació
Cultural Sant Josep. Cagada de tió. Organització: AC Sant Josep.
A les 19 h, al Teatre Comtal, Circuit Folk – Kepa Junquera, Josep M. Miralles i
Randellaires. Organització: Randellaires, Paupaterres i Ajuntament de Ripoll.
20è aniversari de l’Associació Cultural Sant Josep. De les 10 a les 13 h, a la sala
Abat Senjust, XI Trobada de col·leccionista de punts de llibre. Organització: AC Sant
Josep.
A les 19 h, a la sala Eudald Graells, Circuit Folk – Miquel Gil i Pep Gil Botifarra, Coses,
Agulla Almarada i a les 24 h, Sarsa i Bonaflaira. Organització: Randellaires, Paupaterres i
Ajuntament de Ripoll.
20è aniversari de l’Associació Cultural Sant Josep. A les 19 h, a l’espai d’art Marià
Font, recital poètic i dansa inclusiva. Rapsodes: Ramon Alabau i M. Dolors Vilaplana.
Ballarina: Neus Canalias. Organització: AC Sant Josep.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Stylette. Organització: Bar Casal.
A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec
de Montse Gil: “Contes de Nadal”. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament
de Ripoll.
A les 19 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, presentació del llibre
sobre les armes de foc de Jaume Vilalta i Jordàn. Organització: Neurosi editorial.
A les 19.30 h, al teatre Comtal, espectacle per a la recaptació de fons per a la
Marató de TV3. Organització: Hospital de Campdevànol.
A les 18 h, al Museu Etnogràfic, inauguració de l’exposició fotogràfica: “El món del
treball industrial a la Catalunya del primer terç del segle XX: Les llavors de la Revolució”.
Organització: Arxiu Comarcal del Ripollès i Museu Etnogràfic de Ripoll.
A les 11 h, al rocòdrom municipal (escenari del pavelló), I Open del bloc, campionat
d’escalada. Organització: Club Excursionista de Ripoll.
A les 12 h, a la sala Josep M. Anglada Biblioteca Lambert Mata, Un altre Espriu, si us
plau: lectura comentada d’algunes proses espriuanes, a càrrec de Ramon Alabau.
Organització: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.
A les 18.30 h, a la sala Josep M. Anglada, Biblioteca Lambert Mata, 20è aniversari
de l’Associació Cultural Sant Josep. “Grècia al cinema”, xerrada – col·loqui de la
pel·lícula: “Zorba el griego”. Organització: AC Sant Josep i Biblioteca Lambert Mata.
A les 24 h, a la sala Eudald Graells, 18è Nadal Rock. Catarres i Miquel del Roig i Dj.
Concert Jove Capital de la Cultura Catalana 2013. Organització: Associació REKIEMA.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Boomerang. Organització: Bar Casal.
De les 18 a les 20 h, al Punt Òmnia de la sala Eudald Graells, taller de postals de Nadal.
Organització: Punt Òmnia i Joventut de l’Ajuntament de Ripoll.
A les 18 h, al casal de joves El Galliner, entrega de premis del concurs de logos del
casal de joves El Galliner. Organització: Joventut de l’Ajuntament de Ripoll.
A les 24 h, a la sala Eudald Graells, primer aniversari del Col·lectiu La Panga.
Organització: Col·lectiu La Panga.
A les 12.30 h, al teatre Comtal, teatre: “El Rei Lleó” a càrrec de la companyia de la
Fundació MAP. Organització: Fundació MAP.
Durant tot el dia, en un espai cèntric de Ripoll (pendent de concretar), tómbola de la
Comi.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Arritmics. Organització: Bar Casal.
A les 17.30 h, al teatre Comtal, 14è concert nadalenc de sardanes a càrrec de la
Cobla Mediterrània. Organització: Agrupació Sardanista de Ripoll.
A les 23.45 h (abans de la missa del Gall), al Monestir de Santa Maria de Ripoll, cant de
la sibil·la de Ripoll (segle X). Sibil·la: Cristina Arimany, amb la Capella de Santa Maria
de Ripoll i Modest Moreno a l’orgue.
A les 17 h, al pavelló municipal, quinto de Nadal. Organització: Agrupació Sardanista.
A les 19 h, a la sala Abat Senjust, concert de Nadal: Figuretes de Pessebre, recitació
per Dolors Vilaplana i Eva Estebas veus i Joan Amils, piano. Vine amb mi, per Cristina
Amils, veu i Joan Amils, piano. Els beneficis seran per a la Fundació MAP. Organització:
Amics de la Música de Ripoll.

... Ripoll
25
26
26
27 i
28
28
29
29

29
29

31

A les 22 h, al teatre Comtal, els Pastorets de Ripoll. Organització: Comissió de
Pastorets.
A les 18 h, al teatre Comtal, els Pastorets de Ripoll. Organització: Comissió de
Pastorets.
A les 17 h, al pavelló municipal, quinto de Nadal. Organització: Agrupació Sardanista.
28
RIPIJOC. De les 16 a les 20.30 h, al pavelló municipal, parc infantil de Nadal.
Organització: Ajuntament de Ripoll.
A les 17.30 h, al teatre Comtal, els Pastorets de Ripoll. Organització: Comissió de
Pastorets
A les 22 h, a la sala Eudald Graells, nit de monòlegs. Organització: Joventut de
l’Ajuntament de Ripoll.
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Jordi d’Art Mans. Organització: Bar
Casal.
A les 12 h, al Monestir de Sant Maria de Ripoll, cloenda del 20è aniversari de
l’Associació Cultural Sant Josep. A les 12 h, missa amb la participació de la Coral de
Camprodon. Organització: AC Sant Josep.
A les 17 h, al pavelló municipal, quinto de Nadal. Organització: Club Patí Ripoll.
A les 17.30 h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll, Cantem el temps de Nadal.
Concert amb les corals Els Follets i Capella de Santa Maria de Ripoll. Organització: Corals
Els Follets i Capella de Santa Maria de Ripoll.
A la sala Eudald Graells, festa de Cap d’Any. Organització: Col·lectiu Rekiem.

Exposicions i altres activitats
• Durant tot el mes, a la sala Josep M. Anglada, Biblioteca Lambert Mata, exposició de
pintures de Margarita Jeanneret. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de
Ripoll
• Fins al 31 de març 2014, al Museu Etnogràfic, exposició: “Blau, groc i roig”. Obra artística
de Carme Solé i Vendrell. Organització: Museu Etnogràfic de Ripoll.
• Del 2 al 27 de desembre, a la sala Abat Senjust, exposició del concurs comarcal de
punts de llibre. 20 anys AC Sant Josep. Organització: AC Sant Josep.
• Del 6 de desembre al 6 de gener, exposició del pessebre monumental de Toni
Colomé. Horari: Divendres, de les 18 a les 20h. Dissabte i festius, de les 12 a les 14 h i de
les 18 a les 20 h. Lloc: carrer del Bisbe Morgades, núm. 11. Organització: Ajuntament de
Ripoll.
• A partir del 13 de desembre, al Museu Etnogràfic, exposició fotogràfica: “El món del
treball industrial a la Catalunya del primer terç del segle XX: Les llavors de la revolució”.
Organització: Arxiu Comarcal del Ripollès i Museu Etnogràfic de Ripoll.
• Classes de conversa en anglès i francès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll. Curs 2013 –
2014. Inscripcions obertes tot l’any. Per a més informació: 972 71 43 34 o bé
eoiripoll@xtec.cat http://www.xtec.cat/eoiripoll/ Organització: EOI Ripoll.
• Divendres 6 de desembre, a les 16.30 h i dissabte 7 de desembre, a les 12 h, visita
guiada: “Un dia a la vida dels monjos”. Visita i taller a l’Scriptorium, visita lliure al Monestir
de Ripoll i al Centre d’Interpretació per conèixer la vida monàstica i l’escriptura dels monjos
de l’època. Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats
www.terradecomtes.cat o bé reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56.
• Divendres, dia 6 de desembre, a les 11.30 h i tots els diumenges de desembre, també 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.
Per a més informació i reserves: Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat o bé
reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56.
• Diumenge 8 de desembre, de les 12 a les 13.30 h, visita guiada: “El monestir on les
pedres ens parlen”. Descoberta de l’església de Sant Pere i el monestir de Ripoll, a partir
de l’arquitectura i els elements esculpits a les seves pedres. La visita acaba amb un aperitiu
al CAT can Guetes. Preu: (inclou l’entrada) 8€; de 12 a 8 anys, 1€. Lloc de trobada: Oficina
de Turisme de Ripoll. Organització
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d’una visita guiada gratuïta amb els tiquets de la campanya El Ripollès Convida!, disponible
als establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es pagarà 3€ per
persona en concepte d’entrada. Inclou un aperitiu. Per a més informació: CEA Alt Ter: 972
721 317 – www.alt-er.org
Dissabte 7 de desembre, de les 17 a les 19 h, taller: “Pintem com a l’Edat Mitjana”.
Taller pràctic per a famílies per conèixer la tècnica del tremp d’ou, tal com es feia a l’Edat
Mitjana. Preu: 8€; de 6 a 12 anys, 4€. Cal fer reserva prèvia. 50% de descompte amb els
tiquets de la campanya “El Ripollès convida!” disponibles als establiments d’hostaleria i
restauració adherits. Lloc: Cat can Guetes de Ripoll. Organització: CEA Alt Ter.
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A les 20 h, al centre cívic El Palmàs, activitat: “Els dijous de l’Òmnium: El clauer.cat”.
Claus per a la independència de Catalunya. Presentació de l’argumentari i el llibre, a
càrrec de la periodista i membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural, la senyora
Marina Llansana. Organització: Òmnium Ripollès.
Il·lusiona’t amb la Unió de Botiguers – Festa de la mainada. A partir de les 11 h, a
la plaça Anselm Clavé, jocs de malabarisme, bombolles gegants i espectacles infantil. A
les 16 h, a la plaça Anselm Clavé, jocs per a la mainada. Organització: Unió de Botiguers
de Sant Joan de les Abadesses. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
Aplec de l’ermita de Santa Llúcia del Puigmal. A les 11 h, ballada de 4 sardanes amb
la cobla Osona. A les 12 h, ofici. A continuació, ballada de 2 sardanes. Organització:
Parròquia i els Pabordes de Santa Llúcia.
A les 18 h, al Palau de l’Abadia, presentació de VI 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.
A les 17 h, a l’Auditori del Palmàs, conferència sobre les malalties
neurodegeneratives. Xerrada sobre la recerca biomèdica de les malalties
neurodegeneratives, a les quals es dedica la Marató de TV3, a càrrec de la Sra. Núria
Gamis, infermera de l’Hospital de Campdevànol. Organització: Associació de Jubilats i
Pensionistes.
De les 16 a les 19 h, a l’antic Escorxador, 50è concurs de dibuix de Nadales.
Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.
A partir de les 10 h, a la plaça Le Palais Sur Vienne, Sant Joan de les Abadesses amb
la Marató de TV3. Organització: Club Piscines i Esports Abadessenc. Col·laboració:
entitats.
A les 12 h, al Palau de l’Abadia, presentació de l’exposició: “Viatge pels clàssics del
cinema” de Clara Casals. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 10 h, pujada del 52è pessebre al cim del Taga. Per a més informació:
www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.
Jovenàlia. De les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h, al pavelló municipal, parc infantil
de Nadal. Organització: Grup Esplai Somnis. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.
A les 12 h, al vestíbul de l’Ajuntament, repartiment de premis del 50è concurs de
dibuix de Nadales. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
A les 18 h, a la sala Abat Arnau de Vilalba – Palau de l’Abadia, presentació del llibre:
Sant Joan de les Abadesses, presidirà l’acte l’honorable senyor Felip Puig.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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. Col·laboració: Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al pavelló municipal, quina de Nadal. Organització: CE Abadessenc.
A les 24 h, a l’antic Escorxador, festa a l’Escorxador. Organització: Jovent Actiu
Santjoaní

... Sant Joan de les Abadesses
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A les 18 h, al claustre del Palau de l’Abadia, concert de Sant Esteve a càrrec del
pianista Joan Amils. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
A les 22 h, al pavelló municipal, quina. Organització: CE Abadessenc.
A les 17 h, al Monestir de Sant Joan de les Abadesses, concert de Càritas amb la coral
Solo Voces de Sabadell i el duet de flauta de bec i guitarra: Josep M. Pladevall i Carles
Fernández. Organització: Càritas Sant Joan.
A les 17 h, al passeig Comte Guifré, cursa de sant Silvestre. Inscripcions a l’Oficina de
Turisme – Palau de l’Abadia. Organització: Barra Jove. Col·laboració: Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses.
A les 24 h, gran ball de Cap d’Any amb El Tren de la Costa i Fundación Ibiza.
Organització: Comissió de Festes. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.

Exposicions:
•

•

•
•
•

Fins al 26 de gener de 2014, a l’Espai d’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, exposició:
“L’entorn pintat” del pintor Francesc Artigau. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les
14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenge, de les 10 a les 14 h. Organització:Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
Del 13 de desembre al 8 de gener de 2014, al Palau de l’Abadia, VI exposició de Nadales
dels fills i néts dels col·laboradors de l’empresa FIBRAN S.A. Horari: De dilluns a dissabte,
de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenge, de les 10 a les 14 h. Organització:
FIBRAN, S.A. Col·laboració: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Del 21 de desembre al 8 de gener de 2014, al vestíbul de l’Ajuntament, exposició del 50è
concurs infantil de Nadales. Horari:de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 h i de les
16.30 a les 19 h. Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
Del 21 de desembre al 8 de gener de 2014, al Palau de l’Abadia, V concurs familiar i
exposició de pessebres. Horari: de dilluns a divendres, 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 15 de desembre al 3 de febrer de 2014, al Palau de l’Abadia, exposició: “Viatge pels
clàssics del cinema” de Clara Casals. Horari: de dilluns a dissabte, de les 10 a les 14 h i de
les 16 a les 19 h. Diumenge, de les 10 a les 14 h. Organització:Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses

Visites guiades
• 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 14h, al Palau de l’Abadia.
Organització: Ajuntament de Sant Joan i Terra de Comtes i Abats.
• Tots els dissabtes, a les 16.30 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de les
Abadesses i al Palau de l’Abadia. Visitareu un dels monuments més importants del
romànic català i l’encisador claustre de l’antiga residència dels abats. Per a més informació i
reserves:
Terra
de
Comtes
i
Abats
www.terradecomtes.cat
o
bé
reserves@terradecomtes.cat . Tel. 972 70 45 56. Punt de trobada: Palau de l’Abadia –
Oficina de Turisme.
• Els dies 7, 14, 21 i 28 de desembre, visita guiada: “Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic”.Hora: 16.30 h. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
Organització: Terra de Comtes i Abats.
• Dissabte 7 i 28 de desembre, de les 12 a les 13 h, visita guiada “El Molí Petit, el molí
de les abadesses”. 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: 6€; 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!”,
disponible els establiments d’hostaleria i restauració adherits. Amb els tiquets només es
pagarà 1€ per persona, en concepte d’entrada. Per a més informació: CEA Alt Ter Tel.
972.721.317 – www.alt-ter.org.

... Sant Joan de les Abadesses
•

•

Dissabte 7 i 28 de desembre, de les 11 a les 12 h, visita guiada al Monestir de Sant
Joan de les Abadesses. Visita guiada al monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una
església romànica singular i el conjunt escultòric del Santíssim Misteri. Preu (inclou
entrada): 7€; menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la
campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria i restauració
adherits. Amb els tiquets només es pagaran 2€ per persona, en concepte d’entrada. Punt de
trobada davant de la porta del museu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Per a
més informació: CEA Alt Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
Dissabte 7 i 28 de desembre, de les 11 a les 13 h, visita guiada al Monestir de Sant
Joan de les Abadesses + el molí Petit, el molí de les abadesses. Visita guiada al
monestir de Sant Joan, amb el claustre gòtic, una església romànica singular i el conjunt
escultòric del Santíssim Misteri. Després es visita l’antic molí fariner del monestir, on
s’explica com era la vida dels antics moliners i el funcionament del molí. Preu (inclou
l’entrada): 10€, menors de 12 anys: gratuït. Visita guiada gratuïta amb els tiquets de la
campanya El Ripollès Convida!, disponible els establiments d’hostaleria i restauració
adherits. Amb els tiquets només es pagaran 3€ per persona, en concepte d’entrada. Per a
més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.

SANT PAU DE SEGÚRIES
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Durant tot el dia, a la plaça de la Generalitat, fira del vi, del formatge i mercat de
Nadal.
15
A les 17 h, al Molí, i coincidint amb la diada de la Marató de TV3, els nens i nenes de
l’escola Els Pinets ens oferiran una actuació de play-back i ball rítmic. Entrada lliure.
Hi haurà una urna per qui voluntàriament vulgui fer una aportació per a la causa
d’engany de la Marató: infermetats neurodegeneratives. En acabar, hi haurà coca i
xocolata per a tots els assistents. Organització: AMPA Els Pinets.
24
A les 17 h, al casal d’avis, concert de Nadal a càrrec de la Coral Infantil Brins de
Camprodon.
25
A les 19 h, al Molí, quina de Nadal. Organització: Colla de caçadors de Sant Pau.
29
A les 12 h, al Molí, arribada del Carter Reial.
2014
1
A les 19 h, al Molí, quina d’Any Nou. Organització: Colla de caçadors de Sant Pau.
5
A partir de les 19 h, cavalcada de Reis.
SETCASES
•

Data a concretar i hora. Lloc: els Estudis. Quina solidaria per a la Marató de TV3.
Organització: Ajuntament de Setcases i Comissió de Festes. Quina pel jovent setcasí.
Organització: Ajuntament de Setcases i Jovent de Setcases. Per a més informació:
www.setcases.cat

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
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A les 8 h, davant de l’Ajuntament, excursió per portar el pessebre al castell de Milany
(pujada pel GR-3 i tornada per la Serreda de Piella). Organització: Centre d’Esbarjo i
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
A les 10.30 h, davant de l’Ajuntament, excursió per portar el pessebre a la barraca d’en
Monic (gorga del Frare PR C – 59.2). Organització: Ajuntament de Vallfogona de
Ripollès.
Sopar de joves de Vallfogona de Ripollès, dins el Pla Local de Joventut.
Organització: Els més joves. Per a més informació: facebook.
A partir de les 9 h, servei d’estètica i callista. Hores convingudes. Les persones
interessades han de trucar a la Mariví, telèfon 687 729 636. Organització: Ajuntament
de Vallfogona de Ripollès.

...Vallfogona de Ripollès
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A les 12 h, a la sala polivalent, recital de poemes: Nadal a Vallfogona. II Memorial
Josep M. Jubells. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
A partir de les 16 h, al local polivalent, quina. Organització: AMPA de l’Escola de
Vallfogona.

Altres activitats
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 17 h , al local polivalent.
• Taller de patchwork. Casa dissabte, de les 16 a les 18 h, a la sala de plens, a càrrec de
Carme Alabau. Preu: 25€/mes.
VILALLONGA DE TER
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A les 19
Joventut.
A les 19
Joventut.

h, a la sala
Col·laboració:
h, a la sala
Col·laboració:

la Cooperativa, quina popular. Organització: Associació del
Ajuntament de Vilallonga de Ter.
la Cooperativa, quina popular. Organització: Associació del
Ajuntament de Vilallonga de Ter.

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.

