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Campdevànol

Agenda d'activitats
Desembre-Gener 22/23



Activitats organitzades per l'Ajuntament de Campdevànol
i per les següents entitats:

Fotografia portada: Josep Picas 

Grup Pessebre Vivent i
 Parròquia de Campdevànol



Nadal ja torna a trucar a la porta
per obrir-se pas a una de les
festes més entranyables de l’any,
sobretot pel que fa als infants.

Nadal implica alegria, emocions,
llums, colors, retrobaments
familiars; però també hi ha qui
aquestes festes ho passa
malament: persones que ens
faltaran a taula el dia de
l’escudella amb galets, amb
aquella cadira buida que ens
evocarà a un ésser estimat que ja
no hi és. Persones que es trobaran
soles, i altres que tindran un
sentiment de tristor recordant el
que havien estat altres nadals de
la seva vida, quant al seu voltant
hi havia aquells infants que ja
s’han fet adults.

Per això, les festes de Nadal son
una barreja de sentiments i actes
que es van repetint any rere any.
També és cert, que el consumisme Dolors Costa i Martínez

Alcaldessa de Campdevànol

 

Bon 
Nadal 

 s’ha instal�lat a les nostres vides
com una força centrífuga que ens
engoleix a tots. Grans i adults ens
veiem immersos en aquesta
voràgine imparable que ens
condueix a comprar i comprar de
forma compulsiva. Però la felicitat
no la dona el fet de comprar per
satisfer als altres, sinó una senzilla
abraçada, o els petons que aquí a
casa nostra no donem, sinó que
fem, o gestos com
l’acompanyament i passar una
bona estona rient amb aquelles
persones que més estimes.

Des de l’Ajuntament us volem fer
arribar un missatge de felicitat per
tal que passeu aquestes festes el
millor possible, però també un
missatge per tal que la vostra
generositat i bons sentiments
arribin a tots els que més ho
necessiten.



 



Inauguració de la segona Mostra de Pessebres

 

03 DESEMBRE

Exposició de més d'un centenar de pessebres d'arreu de Catalunya en
tres espais expositius: plaça de la Mainada, carrer Girona i carrer Damià
de la Farga.

Es pot visitar dissabtes, diumenges i festius del 03 de desembre fins al
15 de gener. Horari d'11 a 13.30h i de 16h a 19h

Inauguració a la Torre Mossèn Tor
HORA: 12h
ORGANITZA: Campdevànol Cultura i Compromís

Cursa escolar per a nens i nenes de 04 a 12 anys
LLOC: Passeig de Can Branques i pista poliesportiva
HORA: 16.30h
ORGANITZA: Consell Esportiu del Ripollès

03 DESEMBRE



Espectacle per recaptar fons per la Marató de TV3

 

04 DESEMBRE

L'Associació de Familiars d'Alumnes de l'Escola Pirineu de
Campdevànol ha organitzat un espectacle de màgia que té per
objectiu recaptar fons per la Marató de TV3, que aquest any es
dedica a la salut cardiovascular, i que se celebrarà el 18 de
desembre.

LLOC: Pati de l'Escola Pirineu
HORA: 17h
ORGANITZA: AFA Escola Pirineu



 

A la plaça Anselm Clavé i carrer de la Gala (Inici a les 10h)

10h Gimcana i joc de pistes per trobar el Tió de Nadal
 
9h-11h Esmorzar gratuït per tots els participants de la Processó a la
plaça Valldemossa. Organitza: Associació d'Amics de la Processó

10h-13h Inflables a la plaça de la Dansa

10h-12h Taller de maquillatge a la plaça Anselm Clavé. Organitza:
Consell Juvenil de l'Ajuntament de Campdevànol

12h Concurs de beure vi amb bóta a la plaça Valldemossa
 (Inscripcions a les 11h)
Organitza: Associació d'Amics de la Processó

12h Exhibició de gimnàstica a càrrec d'Espai Esportiva

16h-18h Autoxocs ecològics a la plaça de la Dansa

17h Motoflama amb Pares Noël 

18h Encesa de llums de Nadal a la plaça Clavé

19h Concert amb The Cavaliers Trio 
a la Sala Auditori del Centre Cívic

Votació concurs fotografia Halloween vs Castanyada
Sala Polivalent Centre Cívic
Per votar, cal portar el DNI 

16ª Fira de Nadal de Campdevànol

06 DESEMBRE





Concert i Ball de Nadal amb Vintage Rock

 

08 DESEMBRE

El grup ripollès Vintage Rock oferirà un ball nadalenc a la sala
Diagonal amb temes versionats per a tots els públics

LLOC: Sala Diagonal
HORA: 19h
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol

11 DESEMBRE

60ª Pujada del pessebre al cim de Costa Pubilla

LLOC: Sortida plaça de la Mainada
HORA: 08h
ORGANITZA: Grup Excursionista de Campdevànol



 
LLOC: Local AV Sant Cristòfol i Roser
HORA: 18h
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol

Concert de Nadal amb la New Casino Jazz Band

16 DESEMBRE

Concert nadalenc amb la banda del Casino, que interpretarà
Nadales de sempre i altres cançons típiques de Nadal, però
sempre sota la seva pròpia mirada jazzística.

LLOC: Al Casino
HORA: Nit (consultar hora)
ORGANITZA: Cercle Campdevanolenc

Cantada de nadales i berenar AV Sant Cristòfol i Roser

16 DESEMBRE

Berenar amb els usuaris/es del Parc de Salut

LLOC: Centre Cívic
HORA: 17h
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol

14 DESEMBRE



Representació de Figuretes del Pessebre (25 anys)

 

17 DESEMBRE

La companyia de teatre Sol Solet tornarà a representar les
Figuretes del Pessebre, després que en els darrers anys no es
pogués fer per culpa de la pandèmia. I serà, a més, molt especial,
ja que arriba a la 25ª edició, i ho celebraran amb la participació
d'actors i actrius que durant tots aquests anys n'han format part.

LLOC: Sala Diagonal
HORA: 19h
ORGANITZA: Cia Teatre Sol Solet



 

18 DESEMBRE

Cantada de Nadales del GEC a Sant Pere d'Auïra

LLOC: Sant Pere d'Auïra
HORA: 09h (Pujada a peu/BTT) 10h (Esmorzar i cantada)
ORGANITZA: Grup Excursionista de Campdevànol

Tradicional cantada de Nadales del GEC a Sant Pere d'Auïra amb
esmorzar. S'hi podrà pujar a peu o bé amb bicicleta BTT.

18 DESEMBRE

Miniquina conjunta CBC, UE Campdevànol i EFR

LLOC: Sala Diagonal
HORA: 16h
ORGANITZA: CBC, UE Campdevànol, EFR

Segona edició de la Miniquina pels més petits que organitzen el
Club Bàsquet Campdevànol, la Unió Esportiva Campdevànol i
l'Escola de Futbol del Ripollès, amb molts premis.





21 DESEMBRE

Cagada Popular del Tió

LLOC: Plaça de la Dansa
HORA: 19h
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol

Tots els nens i nenes de Campdevànol podran venir a fer cagar el
Tió a la plaça de la Dansa i, si s'han portat bé, ben segur que
s'emportaran algun regal cap a casa.



Berenar de Nadal a la Llar de Jubilats

 

23 DESEMBRE

LLOC: Llar de Jubilats
HORA: 16h
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol

23 DESEMBRE

Concert de Nadal a la Torre Mossèn Tor

LLOC: Torre Mossèn Tor
HORA: 19h
ORGANITZA: Campdevànol Cultura i Compromís

Actuació de la pianista Victoria Katsyuba,  acompanyada per Luís
Alfredo Montes, al violí.

23 DESEMBRE
Contes de nadal pels més petits amb
SenseDrama Teatre i xocolatada

LLOC: Al Casino
HORA: 17h
ORGANITZA: Cercle Campdevanolenc



Missa del Gall i cantada de Nadales

 

24 DESEMBRE

LLOC: Església Parroquial de Campdevànol
HORA: 18.30h
ORGANITZA: Parròquia de Campdevànol

24 DESEMBRE

Representació del Pessebre Vivent de Campdevànol

LLOC: Hort de la Rectoria
HORA: Després de la Missa del Gall
ORGANITZA: Grup del Pessebre Vivent i Parròquia de Campdevànol

Després de la pandèmia es recupera el Pessebre Vivent de
Campdevànol amb figures representades per veïns i veïnes del
municipi. Aquesta serà una edició molt especial perquè s'arriba als
25 anys.



 

25 DESEMBRE
Representació del Pessebre Vivent de Campdevànol

LLOC: Hort de la Rectoria
HORA: 19h
ORGANITZA: Grup del Pessebre Vivent i Parròquia de Campdevànol

26 DESEMBRE
Tradicional Quinto del CB Campdevànol

LLOC: Sala Diagonal
HORA: 17.30h
ORGANITZA: CB Campdevànol

El Club Bàsquet Campdevànol recupera el seu tradicional quinto
del dia de Sant Esteve, amb espectaculars regals.

25 DESEMBRE
Missa del dia de Nadal

LLOC: Església Parroquial de Campdevànol
HORA: 10.30h
ORGANITZA: Parròquia de Campdevànol



 

02 GENER

Campament del Patge de SSMM Reis de l'Orient

LLOC: Plaça Anselm Clavé
HORA: 16h Tallers infantils // 18h Patge Reial
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol

La plaça Anselm Clavé de Campdevànol serà altra vegada
l'enclavament del campament del patge dels SSMM Reis de
l'Orient, perquè tots els nens i nenes de Campdevànol puguin
portar-hi la seva carta. També s'hi faran tallers infantils





Cavalcada dels SSMM Reis de l'Orient 

 

05 GENER

17h  Arribada davant de la Residència de la Gent Gran

17.30h Visita de SSMM els Reis a Pernau

18h  Sortida de la Cavalcada Reial des de l'Helioport

18.20h SSMM els Reis de l'Orient s'aturen a la plaça Antoni MªClaret

19h Entrada de SSMM els Reis de l'Orient pel pont del Mig

19.20h Adoració a la plaça de l'Església

Tot seguit, SSMM els Reis de l'Orient rebrant tots els nens i nenes a
la sala Diagonal

21.30h SSMM els Reis s'aturaran davant de l'Hospital de
Campdevànol

El recorregut serà l'habitual, acabant a la plaça de l'Església



 

07 GENER

Tradicional Quinto de la UE Campdevànol

LLOC: Sala Diagonal
HORA: 17h
ORGANITZA: UE Campdevànol

La Unió Esportiva Campdevànol recupera el seu tradicional quinto
d'inici d'any, amb espectaculars regals.

07 GENER
Concert d'Any Nou a la Torre Mossèn Tor

LLOC: Torre Mossèn Tor
HORA: 19.30h
ORGANITZA: Campdevànol
Cultura i Compromís

Ismael Dueñas i Abril Sanglas presenten 'Lo cant dels mesos' de
Víctor Català. Es tracta d'una musicació a piano i veus del poemari
de Víctor Català.



 

Nota informativa

-Durant la Fira de Nadal s'instal�larà la bústia de SSMM els
Reis de l'Orient davant de l'Ajuntament, perquè els nens i
nenes hi puguin deixar la carta

-Tots els actes de Nadal organitzats per l'Ajuntament de
Campdevànol són gratuïts i oberts a tots els públics

-En cas de mal temps, l'Ajuntament es reserva el dret de
canviar l'emplaçament de l'activitat o acte





Bones Festes!


