
Nadal a
Campdevànol

Agenda d'activitats
Desembre-Gener 21 / 22



DILLUNS, 6 DE DESEMBRE

Inauguració de les parades nadalenques i de comerços
         10h

        Plaça Anselm Clavé i carrer de la Gala

A partir de les 10h Gimcana i joc de pistes per trobar el Tió de

Nadal (tot el dia)

Contes, cançons i poesia nadalenca a càrrec de Clara
Ribatallada
       11h

       Plaça Anselm Clavé

Tallers per la mainada: Decoració de pals per fer cagar el Tió i
Titelles de Nadal
       12h

       Plaça Valldemossa

Auto de xocs ecològics
       16h-18h

       Plaça de la Mainada

Concert de jazz
Actuació amb Swimming Boys Jazz quartet amb Sophie Allen

        18h

        Sala Auditori Centre Cívic

15ª FIRA DE NADAL DE CAMPDEVÀNOL



Recorregut de Motoflama pels carrers del poble que s’iniciarà

a la Torre Mossèn Tor a les 17h i acabarà a la plaça Clavé per

l’encesa de llums de Nadal a les 18h.

EXPOSICIONS:

  Exposició de fotografies Castanyada VS Halloween. Votació

popular per escollir la que iŀlustrarà el cartell de l'edició de

l'any que ve.

    Sala Polivalent Centre Cívic (baixos)

    De 10h a 13h i de 16h a 19h

  Exposició del taller de Pessebres de Campdevànol

   Sala Polivalent Centre Cívic (baixos)

    De 10h a 13h i de 16h a 19h

DILLUNS, 6 DE DESEMBRE

15ª FIRA DE NADAL DE CAMPDEVÀNOL



DIMECRES, 8 DE DESEMBRE

Concert de Nadal de rock coral amb la Federació Cors de Clavé

Sala Diagonal
19h

La Federació de Cors de Clavé, una de les entitats amb més

història del país, oferirà un concert que és una fusió de pop-

rock, música simfònica i cant coral. Hi podrem escoltar

principalment clàssics del rock català, des de Sau, passant per

Els Pets i acabant per Sopa de Cabra.

Entrades: 5 euros. Matí a l'Ajuntament i tarda a la Biblioteca.

Aforament limitat



DISSABTE, 11 DE DESEMBRE

    Tarda
       Sala Diagonal

Inauguració de la primera Mostra de Pessebres

El nou espai cultural de Campdevànol acollirà una mostra d'un

centenar de pessebres d’arreu de Catalunya: Campdevànol,

Ripoll, Vic, Manresa, Badalona, Mataró i Olot. També es podran

veure tots els pesebres que el Grup Excursionista

Campdevànol (GEC)  ha portat al cim del Costa Pubilla cada

any.

Inauguració a les 18.30h

     Torre del Mossèn Tor
      Dissabtes, diumenges i festius d’11h a 13.30h i de 16h a 19h

Miniquina del CB Campdevànol i l'Escola de Futbol del Ripollès

Està destinada als més petits de les dues entitats. Hi haurà

diversos premis, entre ells una Nintendo Switch, i a la mitja part

un berenar per a tothom.

Preu únic de 15 euros per jugar a tots els sortejos



DIJOUS, 16 DE DESEMBRE

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE

Presentació del llibre “Afirmatiu, Siscu”, d'Ivan Pulido

Presentació del llibre “Afirmatiu, Siscu. Una vida per la dels

demés”, d’Ivan Pulido.  Es comptarà amb la presència de

l’autor, Ivan Pulido, i del protagonista del llibre, Siscu Carola,

que entre altres coses va participar en els rescats de la tragèdia

que es va viure al Balandrau l’any 2000, amb nou víctimes.

Torre del Mossèn Tor
19h

Esmorzar  de Nadal amb els usuaris/es del Parc de Salut

Com és tradicional, l’Ajuntament de Campdevànol oferirà

l’esmorzar de Nadal per a tots els usuaris del Parc de Salut.

Sala Polivalent del Centre Cívic
10h

Festa de Nadal de l'AV del Barri del Roser

Local de l'AV Barri del Roser

Festa de Nadal al local de l’AV del barri del Roser, on es farà la

tradicional cantada de nadales, i tot seguit hi haurà un

berenar per a tots els assistents. També s’aprofitarà per

inaugurar la recent remodelació del local.

 18h



DISSABTE, 18 DE DESEMBRE

DIUMENGE, 19 DE DESEMBRE

Tom Hagan és l’alter ego de Carles Vidal, que es mou entre els

corrents indie i folk. Guitarrista de llarga trajectòria amb

Without i Miau Miau, es va desmarcar en solitari el 2010.

Artista polifacètic, capaç de sorprendre a tothom amb una

proposta original amb cançons molt rodones de caràcter

acústic. 

Festival de Gimnàstica  per La Marató de TV3

El club de gimnàstica EECampdevànol ha preparat un festival

de gimnàstica a càrrec de totes les persones que en formen

part, que servirà per recollir fons per la Marató de TV3, que

aquest any es dedica a la Salut Mental.

Sala Diagonal
16h-19.30h

Concert de Nadal al Cercle Campdevanolenc amb Tom Hagan

Cercle Campdevanolenc
20h

Cagada popular del Tió

Plaça de la Dansa

18h

Els nens i nenes de Campdevànol tenen una cita que no es

poden perdre amb la Cagada del Tió, que es farà a la plaça de

la Dansa i on hi haurà regals per a tots.





DILLUNS, 20 DE DESEMBRE

DIJOUS, 23 DE DESEMBRE

Ismael Dueñas és un consolidat pianista

i compositor català provinent del jazz,

que ha enregistrat sis àlbums 

amb el seu nom i ha coŀlaborat

en un munt de projectes 

creatius i de qualitat artística. 

També hi actuarà Abril.

Torre del Mossèn Tor
 20h

Celebració del Nadal a la Llar de Jubilats de Campdevànol

La Llar de Jubilats de Campdevànol celebrarà Nadal amb un

berenar per a tothom i ball.

Llar de Jubilats

16h

Concert de Nadal a la Torre Mossèn Tor amb Ismael Dueñas

Entrades: 10€.

Venda a la Llibreria

Peipoch.

Aforament limitat. 



DISSABTE, 25 DE DESEMBRE

DIVENDRES, 24 DE DESEMBRE

Projecció de fotografies del Pessebre Vivent de Campdevànol

A l’interior de l’Església Parroquial es podrà veure la projecció

d’un recull de fotografies dels 24 anys d’història del Pessebre

Vivent de Campdevànol

 Església Parroquial

19h-21h

Missa del Gall i projecció de fotografies del Pessebre Vivent

Un cop acabi la Missa del Gall, es projectarà un recull de

fotografies dels 24 anys d’història del Pessebre Vivent de

Campdevànol.

Església Parroquial de Campdevànol
A la nit



DIMECRES, 5 DE GENER

DILLUNS, 3 DE 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’Heliport

18.20h SSMM Els Reis s’aturen a la plaça Anton Maria Claret

19h SSMM Entrada d'Els Reis pel pont del Mig

19.20h Adoració a la plaça de l’Església

Cavalcada dels SSMM Reis de l'Orient a Campdevànol

Campament del Patge de SSMM Reis de l'Orient

Els nens i nenes de Campdevànol podran anar a la plaça

Anselm Clavé on trobaran instaŀlat, com cada any, el

Campament del Patge Reial, i així poder-li entregar les cartes.

Plaça Anselm Clavé

16h Taller de Maquillatge
17-20h Recollida de Cartes

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

Els caramels no contenen gluten. L’Ajuntament disposa de la

composició dels caramels, davant possibles aŀlèrgies.

21h Els SSMM Els Reis s'aturaran davant de l’Hospital

Rebuda als nens i nenes de SSMM Els Reis a la Sala Diagonal





DISSABTE, 8 DE GENER

NOTA INFORMATIVA

Tots els actes i activitats previstos per les festes de Nadal es

portaran a terme sempre que la situació epidemiològica

ho permeti.

Concert de Nadal al Cercle Campdevanolenc

Actuació del grup de versions campdevanolenc Loroloro

Cercle Campdevanolenc
21h

Durant la Fira de Nadal s'instaŀlarà la bústia de SSMM els Reis

de l'Orient a davant de l'Ajuntament, perquè els nens i nenes

hi puguin deixar la carta.

Cal prendre totes les mesures de prevenció davant de la

Covid19: mantenir la distància de seguretat, portar la

mascareta a l'interior dels espais tancats i, si és necessari, a

l'exterior.



 

Bones festes!
Fotografia: Josep Picas


