AGENDA COMARCAL
D’ACTIVITATS DEL

RIPOLLÈS
Febrer 2013

Activitats d’àmbit comarcal:
•
•

Cursos de català a distància, modalitat semipresencial des de la plataforma PARLA.CAT:
Matrícules i proves de collocació per nivell: de l’1 al 15 de febrer, al Servei de Català, Consell
Comarcal del Ripollès (c. del Progrés, 22, Ripoll. Tel. 972 70 32 11).
Any Espriu: taller de lectura poètica, a l’Escola d’Adults de Ripoll, cada dimarts, de 4 a 5 de
la tarda, a partir del dia 12 de febrer. Activitat oberta i gratuïta. Destinataris: lectors de poesia i
de l’obra de Salvador Espriu. Organització: Servei Comarcal de Català del Ripollès, Escola
d’Adults i Ajuntament de Ripoll. Hi collaboren Òmnium Cultural i la Biblioteca Lambert Mata.

CAMPDEVÀNOL
2
Carnestoltes 2013. A les 17 h, a la plaça Antoni M. Claret, concentració amb els grallers i
posteriorment, recorregut en direcció a la plaça de l’Església, carrer Girona, plaça Mainada, carrer
Pompeu Fabra i carrer de la Gala fins arribar a la sala Diagonal. A les 18 h, a la sala Diagonal,
pregó de benvinguda del Rei Carnestoltes i tot seguit, actuació del grup d’animació infantil
Galàpet Verd, amb motiu del seu comiat als escenaris. A les 20 h, III Rua de Carnestoltes. Obert
a tothom. Concentració a la plaça de la Marinada. Recorregut: carrer Sant Amand, avinguda de
l’Estació, avinguda Pau Casals i plaça de l’Església fins arribar a la sala Diagonal. El jurat s’ubicarà
a la plaça de l’Església. A les 21.30 h, a la sala Diagonal, sopar de Carnestoltes. Tot seguit,
actuació amb el grup Orient Express + disco. Organització: Patronat de Cultura. Collaboració:
Grallers de Campdevànol, el Kollectiu Kampdevànol, el Cau dels Vàndals i totes les entitats i
persones del municipi que participen en la rua.
2
De les 16 a les 20 h, a l’hospital de Campdevànol, donació de sang.
2
A les 18 h, a la sala de l’auditori del centre cívic, presentació del I Campionat del Ripollès de
Curses de Muntanya, amb la presència de l’Agustí Roc, 3 vegades campió del món de curses de
muntanya. Organització: Associació Sant Grau – GEC.
7
Celebració de dijous llarder.
17
Marató hivernal de Campdevànol. En aquesta edició, hi haurà tres curses: marató de 48 km i
un desnivell acumulat de 5.400m; la cursa de 15 km i un desnivell de 1.800m i la cursa popular
de 9 km i un desnivell de 1.000m. Per a més informació: www.correpelripolles.cat Organització:
GEC - Curses de muntanya.
Exposicions i altres activitats
• Melés. Cada dimecres i dissabte, durant tot l’any. 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
16
Aula Oberta: “Educar valors en el cinema”. Organització: Casal Sant Martí. Per a més informació:
Tel: 972 727 288 o bé csm@spdd.org.
16 i 17 V Jornades de cinema: Valors i Drets Humans, a càrrec de Ramon Musach. Organització: Casal
Sant Martí. Per a més informació: Tel: 972 727 288 o bé csm@spdd.org.
CAMPRODON
9
Carnestoltes 2013. A les 18.30 h,a la casa de la Vila, arribada del Rei Carnestoltes per prendre
el càrrec a l’Alcalde. A les 19.30 h, gran rua pels carrers de Camprodon. Recorregut: sortida del
pàrquing de la Mare de la Font. A mig recorregut, passi pel jurat davant els quatre cantons. Es
Recomanem inscripció prèvia dels participants a l’Oficina de Turisme, per als obsequis
personalitzats. A les 21.30 h, sopar als diferents restaurants de la vila. Venda de tiquets i
informació dels menús a l’Oficina de Turisme. Preu: entrada del ball i sopar: 21€. A les 23.45 h,
Rua de l’Escombra. El Rei Carnestoltes passarà pels restaurants adherits per conduir els diferents
disfressats dins el ball. A la 1 h, al pavelló vell, ball amb el grup “Què tal?”. A la mitja part
s’entregaran els premis. Sopar en els restaurants: Núria. La Placeta, Metro, Zas, la Muralla,
Domino, can Xicoy, els Avets, Encantats, la Nova Eixida, Baccus i Racó d’en Toni. Organització:
Ajuntament de Camprodon.
10
Carnestoltes Infantil. A les 16 h, cercavila infantil pels carrers de la vila. Tot seguit, al pavelló
vell, desfilada de disfresses, espectacle infantil amb “Fefe i Cia”, berenar i cremada del Rei
Carnestoltes. Premi a la millor disfressa infantil.
15
A partir de les 19 h, al casal Camprodoní, programa de ràdio en directe del Fricandó Matiner de
Rac 105.

...Camprodon
Informacions diverses
•
•
•
•
•
•
•

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
10
Festa de Ntra. Sra. de Lourdes. Lloc: El Cortal.
Altres activitats
•

Diumenge 24 de febrer, d’11 h a 13.30 h, visita guiada: el castell de Mataplana 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

PARDINES
10
Farinetes, a la plaça de Padró.
PLANOLES
3
Celebració de la festa petita de Planoles: sant Blai. A les 19 h, a la sala del Casino, festa de la
gent gran.
9
A les 17 h, a la sala del Casino, Carnestoltes. Rua, espectacle i berenar. Organització:
Ajuntament de Planoles.
QUERALBS
Vall de Núria
2
Concurs de ninots de neu.
3
Cursa d’esquí de muntanya: La Pocatraça.
9 i 10 Carnestoltes.
16
Tallers d’escultures de neu.
23
Competició infantil d’esports d’hivern.
24
Circuit català, copa catalana i campionat d’Europa de raquetes.
RIBES DE FRESER
3
A les 11 h, des del carrer Balandrau, arribada de Sa. Majestat el Rei Carnestoltes amb el seu
seguici i cercavila amb els Grallers de Ribes, fins a la plaça de l’Ajuntament. Seguidament, a la
plaça del Mercat, inauguració del monument i investidura dels ministres del rei, amb discursos,
parlaments i vermuts popular.
7
Dijous llarder. A les 15 h, segrest de la canalla de l’escola, berenar i festa, al teatre municipal
amb el Rei Carnestoltes. A les 20.30 h, al teatre municipal, sopar de dijous gras.
9
Carnestoltes 2013. Durant el matí i migdia, al mercat i als establiments de la vila, mercat de
carnestoltes, seguici del Rei i inspecció d’indumentària. A les 18 h, pels carrers de la vila,
processó de la patrona del Carnestoltes. A les 23.30 h, al teatre municipal, ball de disfresses
amenitzat per l’Orient Express. Organització: Bombers Voluntaris de Ribes.
10
Carnestoltes 2013. De les 11 a les 14 h, a la plaça del Mercat, la matança del porc. A les 16 h,
a la plaça del Mercat, judici, traïció i fuga del Rei Carnestoltes. Cremada del monument i
xocolatada popular. A les 18 h, al pavelló municipal d’esports, carnestoltes infantil, amenitzat per
Disco Baby.
11
Carnestoltes 2013. A les 22 h, al teatre municipal, sopar i carnaval de les dones. Organització:
Associació de Dones de la Vall de Ribes.

...Ribes de Freser
13
A les 19.15 h, a l’església parroquial, missa. A les 20 h, xerrada a càrrec de Francesc Torralba:
“Destriar el bé del mal”. Lloc: teatre del casal de cultura. Organització: Parròquia de Ribes de
Freser. Collaboració: Regidoria de Cultura de Ribes de Freser.
Exposicions i altres activitats
• OXINEU (Guies de muntanya, escalada i esquí). Els dies 2 i 3 de febrer, curs bàsic d’alpinisme.
Curs d’iniciació a les tècniques d’alpinisme. Més informació: umbert@oxineu.com . Dia 3 de febrer,
sortida de raquetes diürnes per la Vall de Núria. Punt de trobada: Local d’Oxineu a Vall de
Núria- Durada: 2 o 3 hores. Cal reserva prèvia. Els dies 2 i 16 de febrer, Reptes 2013, ascensió al
pic del Segre – Finestrelles (2.843 metres) i ascensió al pic d’Eina (2.786 metres). Els dies 10, 16,
17, 23 i 24 de febrer, curs d’iniciació a l’alpinisme. Cursos organitzats des del CEC (Centre
Excursionista de Catalunya), amb la collaboració dels membres d’Oxineu. Dia 23 de febrer, sortida
de raquetes nocturna per la Vall de Núria. Organitzat conjuntament amb la Vall de Núria. Hi
haurà cremallera nocturn de baixada. Per a més informació: www.oxineu.com i info@oxineu.com
Telèfon d’oficina (de 17 a 20h) 872 09 03 63 o be 633534503.
RIPOLL
1
A les 20.30 h, xerrada formativa: “Aprendre dels camions”, a càrrec de Pep Marí. Lloc: Sala
d’actes de la UIER. Organització: Ajuntament de Ripoll i CTER.
3
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Stylette. Organització: bar Casal.
7
Dinar de Carnestoltes i dijous llarder. Després 6 tirades especials de bingo. Lloc: Casal dels Avís.
Organització: Club Casal dels Avís.
7
A les 15.30 h, a la plaça de sant Eudald, dijous llarder. Taller de preparació de la carn del porc.
Tastets. Organització: Associació de carnissers i xarcuters de Ripoll.
7
A les 21 h, a l’Aula d’Hostaleria, sopar de dijous llarder. Organització: Associació d’Hostaleria
del Ripollès.
10
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Carles Xandri. Organització: bar Casal.
15
A les 19.30 h, a la sala Abat Senjust, inauguració de l’exposició de pintures de Miquel Esteve.
Obra 1995 – 2013.
14
Carnestoltes 2013. De les 18 a les 20 h, a la sala Eudald Graells, inscripcions i recollida
d’entrades en línia de la Ruta Hippie.
15
Carnestoltes 2013. De les 18 a les 20 h, a la sala Eudald Graells, inscripcions i recollida
d’entrades en línia de la Ruta Hippie. A les 22.15 h, a la plaça de la Lira, pregó de Carnestoltes.
A les 22.30 h, a la plaça de la Lira, tret de sortida de la XV Ruta Hippie del Romànic. Tot
seguit, rua amb els Grallers de Ripoll i a la sala Eudald Graells, Revival amb PD’Hue, PD’Toni,
PD’Creixi.
16
Carnestoltes 2013. De les 16 a les 18h, a la carretera de Barcelona, aparcament gratuït i
concentració de les carrosses i comparses de la rua de Carnestoltes 2013. A partir de les 18.30 h,
sortida de la rua oficial. Recorregut: carretera de Barcelona, passeig Ragull, carrer Macià
Bonaplata, passeig de Sant Joan, pont d’Olot, carrer del Bisbe, plaça de l’Ajuntament, carrer
Berenguer el Vell, carretera de Ribes, carrer del Prat, carrer Nou, plaça Gran, carrer de Macià
Bonaplata i passeig de Sant Joan. Organització: Comissió de Festes. A les 21.30 h, a la sala
Eudald Graells, sopar de carnestoltes. Després de sopar, rua golfa des del passeig de Sant Joan
fins al pavelló de Ripoll. Gran ball de carnestoltes amb The Patillas i Dj’s.
17
Carnestoltes Infantil. Cercavila des de la plaça de l’Ajuntament fins al pavelló. A continuació,
animació infantil amb el grup Koloraines.
21
A les 18 h, a la sala Josep M. Anglada, l’hora del conte a càrrec de Judit Sabaté. Organització:
biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
22
A les 20 h, a la sala Josep M. Anglada, Parlem de cinema: comentari – colloqui de la pellícula
de Billy Wilder: “¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?”. Moderadors: Sofia Castillo i Ramon
Musach. Organització: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de Ripoll.
22
A les 22 h, al teatre Comtal, sessió de cine club. Organització: Cine club ARIC.
23
A la tarda, a la sala Eudald Graells, dia d’Andalusia. Organització: Casa Cultural Andaluza.
23
A les 18.15 h, al teatre Comtal, CINC – Hotel Transsilvània. Organització: Circuït Urgellenc.
24
A les 17.30 h, a la sala Eudald Graells, ball amb Josep Teclats i veu. Organització: bar Casal.
25
A les 17 h, al teatre Comtal, cloenda de les activitats dedicades als avis. Espectacle: Poesia i
Temps, amb la presència del molt honorable Sr. Jordi Pujol. Organització: Escola Vedruna de
Ripoll.

...Ripoll
Exposicions i altres activitats
• Del 25 de febrer al 8 de març, de les 9 a les 17 h, exposició: Biodiversiter: la recuperació
dels hàbitats riparis al riu Ter. Lloc: CAT can Guetes de Ripoll. Exposició gratuïta i per a tots els
públics sobre el projecte de recuperació de les riberes del riu Ter, dins el programa Life + Natura de
la Unió Europea. L’exposició mostra com és la conca del Ter, quins animals s’hi poden trobar, com
són els boscos de ribera, quines amenaces tenen i els projectes de recuperació que s’han dut a
terme. També disposa de plafons amb propostes lúdiques i participatives. Organització: Consorci del
Ter.
• Del 26 de gener al 30 d’abril, al Museu Etnogràfic . Exposició "Ramon Casanova i Danés. El
"boig" de la Hispano 1892-1968”.
• Durant tot el mes de febrer, a la sala Josep M. Anglada, “Foto-grafiant” a càrrec de Zirkui.
• Del 15 de febrer al 3 de març de 2013, exposició de Miquel Esteve. Obra 1995 – 2013. Lloc: sala
Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll. Horari: de dimecres a dissabte, de les 18 a les 20 h.
Diumenges i festius, de les 12 a les 14 h i de les 18 a les 20 h.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
2
A les 18 h, a l’espai de l’Art l’Abadia – Palau de l’Abadia, presentació de l’exposició:
“Calidoscopi: exposició homenatge a Surroca”. Durant la inauguració tindrà lloc una actuació
de Maria Teresa Monclús, al piano i amb la interpretació de peces del compositor Isaac Albèniz.
Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
3
Recollida del 51è pessebre, al cim del Taga. Per a l’hora i punt de sortida, consulteu a
www.uesantjoan.cat Organització: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
3
A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de David Casals. Organització:
Associació de Jubilats i Pensionistes.
7
A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, berenar de dijous llarder i ball a càrrec de Joan
Riu. Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
9
A partir de les 10 h i durant tot el dia, carnestoltes als comerços. Organització: Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
9
Carnestoltes 2013. A les 19.30 h, al pavelló municipal d’esports, concentració de participants. A
les 20 h, inici de la rua i cercavila encapçalada pel Rei Carnestoltes. A les 22.30 h, al pavelló
municipal d’esports, ball de carnestoltes amb el grup Maracaibo i, seguidament disco mòbil.
Organització: Comissió Municipal de Festes. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
10
Carnestoltes infantil 2013 . A les 17 h, a la plaça d’Anselm Clavé, concentració i cercavila fins al
pavelló municipal d’esports, seguidament espectacle infantil a càrrec de la companyia Set de So.
Organització: Comissió Municipal de Festes. Collaboració: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
10
A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball de Carnestoltes a càrrec de Chus.
Organització: Associació de Jubilats i Pensionistes.
16
A les 18 h, a la sala Arnau de Vilalba – Palau de l’Abadia, presentació del llibre: Les sabates
descordades, de Salvador Vergés. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
17
A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Joan Altarriba. Organització:
Associació de Jubilats i Pensionistes.
24
A les 17.30 h, sortida al Festival Internacional de Circ al Castell de Sant Ferran de
Figueres. Lloc: Sortida a la plaça Torres i Bages. Inscripcions: Oficina de Turisme – Palau de
l’Abadia. Organització: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
24
A les 17 h, al casal Jaume Nunó – El Palmàs, ball a càrrec de Josep M i Yolanda. Organització:
Associació de Jubilats i Pensionistes.
Exposicions:
• Fins al 2 d’abril, exposició: “Calidoscopi: exposició homenatge a Surroca”. Horari: De dilluns a
dissabte, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Diumenges, de les 10 a les 14 h. Lloc: Espai
d’art de l’Abadia – Palau de l’Abadia. 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 14 h, al Palau de l’Abadia. Organització: Ajuntament de
Sant Joan i Terra de Comtes i Abats.
Els dies 2 , 9, 16 i 23 de febrer, 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.

...Sant Joan de les Abadesses
• Visita a l’Ecomuseu el Molí Petit, de dilluns a divendres, 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€; de 8 a 12 anys: 1€. Organització: CEA Alt Ter – 972 72 13 17 www.alt-ter.org.
• Dissabtes 9 i 23 de febrer, 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!”, 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.
• Dissabtes 9 i 23 de febrer, 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): 5€; 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. Per a més informació: CEA Alt-Ter Tel. 972.721.317 – www.alt-ter.org.
• Dissabtes 9 i 23 de febrer, de les 11 a les 13 h, visita guiada al Monestir de Sant Joan de
les Abadesses + el molí Petit i 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): 8€, 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.
• Del 18 al 25 de febrer, de les 10 a les 14 h, exposició: “Biodiversiter: la recuperació dels
hàbitats riparis al riu Ter”. Lloc: Al vestíbul de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Exposició gratuïta i per a tots els públics sobre el projecte de recuperació de les riberes del riu Ter,
dins el programa Life + Natura de la Unió Europea. L’exposició mostra com és la conca del Ter, quins
animals s’hi poden trobar, com són els boscos de ribera, quines amenaces tenen i els projectes de
recuperació que s’han dut a terme. També disposa de plafons amb propostes lúdiques i
participatives. Organització: Consorci del Ter.
SANT PAU DE SEGÚRIES
16
Carnestoltes 2013 . A les 17.30 h, a la plaça Estebanell, concentració de disfresses.
Seguidament, rua fins al pavelló municipal, on tindrà lloc un espectacle d’animació infantil amb
Trencamandres. A les 21 h, al pavelló municipal, sopar popular típic de dijous llarder.
Seguidament, ball amb Bona Nota.
TOSES
La Molina
2

9i

10
13

16

XVI Pista – Pista. Cursa que puntua per a la lliga catalana d’alevins de la FCEH. La prova, on
s'espera que hi participin uns 350 corredors i corredores, consistirà en un eslàlom gegant a
l'estadi de competició Roc Blanc. Organització: Estació d'esquí de La Molina i La Molina Club
d’Esports.
10 II Gran premi IBERDROLA. Acull les modalitats de GS i SL. Una competició pensada per a totes
les edats, des d’infantils fins a veterans. Aquesta cursa està prevista que es realitzi a la pista del
Pedró.
ID2 ADIDAS EYEWERE DAY. Aquest dia hi ha previst un test de producte i concurs sorpresa de
la mà de la marca d’ulleres Adidas.
SCHOOL DAY: dia paralímpic a l’escola. Programa d’activitats previ als Campionats del Món
d’IPC. Dirigits a nens i nenes en edats escolars, amb l’objectiu de promoure els ideals de
moviment paralímpic i donar a conèixer l’esport dirigit a persones amb discapacitat. Al llarg del
dia, més de 60 nens i nenes passaran per les installacions del Palau de Congressos d’Alp a on es
podran apropar a la discapacitat sense veure-la com una malaltia.
i 17 Cursa Social Club Esquí Vic. Tots els socis del Club Esquí Vic, realitzaran la cursa de final de
curset, que tindran l’oportunitat de gaudir d’una competició de dos dies en la modalitat de
gegant, a la zona del Pedró.

...la Molina
Del 18 al 27 VI Celebració del Campionat del Món del Comitè Internacional Paralímpic (IPC).
Reuneix més de 150 atletes de 26 països. Al llarg dels 10 dies de competició, es realitzaran un
total de sis proves: el Descens, el Súper Gegant, el Gegant, l’Eslàlom, la Súper Combinada i el
Team Event o Parallel. En cada una, hi participaran tots els esportistes però dividits en tres
categories, segons la seva discapacitat.
23
JORNADA DE “PERICOS”. Es dóna la benvinguda al Club de seguidors de l’Espanyol Club RCD.
Tots els seguidors podran gaudir d’una jornada d’esquí especial a La Molina.
23 i 24 OHMAMIGLÚ’13. Trobada organitzada per l'Associació de Constructors d’iglús de Catalunya,
amb la collaboració de l’estació d’esquí i snowboard de La Molina. Membres de diversos grups
d’excursionistes començaran a construir els iglús el dissabte a primera hora, perquè ja estiguin
acabats al migdia. A la nit, al voltant d’unes 250 persones dormiran en l'interior d’aquestes
construccions típiques del poble esquimal. El diumenge, al matí, hi haurà xocolatada i lliurament
de premis a iglú millor construït i al més original.
23 i 24 Test DECATHLON. Activitat que es durà a terme durant tot el cap de setmana del 23 i 24 de
febrer, a la zona de Cap de Comella. Tothom qui ho desitgi, podrà provar o informar-se sobre els
diferents articles que la marca Decathlon tindrà preparats per a aquesta ocasió.
VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
9
A partir de les 21.30 h, al local polivalent, Carnestoltes. Sopar de calçotada i ball amb Dj’s.
Organització: Grup de teatre Milany.
13
A partir de les 9 h, al local polivalent, servei d’estètica i callista. Les perdones interessades
han de trucar a la Mariví: 687 729 636. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
20
A les 9.30 h, sortida davant de l’Ajuntament, visita i tractament de salut a l’hotel SPA Resguard
dels Vents de Ribes de Freser. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. Collaboració:
Institut Català de les Dones.
23
A les 18 h, al local Cultural, passi de diapositives d’excursions i travesses de muntanya. Hi
haurà berenar per a tothom. Organització: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i Club
Excursionista de Ripoll.
Altres activitats
• Gimnàs d’estiraments i relaxació: dimarts i divendres, a les 16 h, al local polivalent.
VILALLONGA DE TER
16
Carnestoltes Infantil. De les 17 a les 19 h, a la sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter,
disco Baby. Organització: 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.

