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UNITAT 1: US HI CONVIDEM!
1

Activitat 9

A: No t’ho perdis…
B: Converses amb la mama, un diàleg ple d’humanitat, humor i emoció. Converses amb la
mama, de Santiago Carlos Oves i versió teatral de Jordi Galceran. Amb Mercè Comes i Miquel Gelabert, a la sala 1 del Club Capitol a partir del setembre. Venda d’entrades al Servicaixa
i a la taquilla del teatre.
A: No t’ho perdis…
B: Quidam, del Circ du Soleil, al Fòrum de Barcelona. Últimes setmanes, només fins al 19
d’octubre, no et quedis sense veure’l. Entrades a la venda a circdusoleil.com, al 93 275 45 48
i a El Corte Inglés. Quidam, del Circ du Soleil.
A: No t’ho perdis…
B: Saps que existeixen cinc-cents quaranta-sis mètodes per fer riure? Vine a descobrir-ho
amb el Tricicle i el seu nou espectacle Garrick. A partir del 17 d’octubre al Teatre Poliorama de
Barcelona. Venda d’entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. Garrick.
A: Les nostres propostes. No te les perdis…

UNITAT 2: VES AMB COMPTE, A LA FEINA!
2

Activitat 4

1.
A: EBS. Bon dia. Li parla la Pilar. En què el puc atendre?
B: Truco per l’anunci de feina que va sortir ahir en el diari.
A: Em pot dir la referència?
B: Sí, és la referència 75.823.
A: Molt bé. I quina informació vol?
B: És necessari que visqui a la mateixa població? Jo visc a 20 km de distància, però puc desplaçar-me.
A: Pensi que les classes les haurà de fer a partir de les vuit del vespre, quan la gent ja ha
sortit de la feina.
B: Això no és cap problema.
A: Doncs, si té cotxe i no té cap problema per desplaçar-se, la distància no és cap impediment. Té experiència?
B: Sí, vaig estar fent classes a la Societat Recreativa de Munt durant cinc anys; després, els
darrers dos anys, he estat a l’Ateneu de Vilamajor.
A: I quina és la modalitat que domina més?
B: Sobretot els balls llatins, però també puc ensenyar els estàndards. A més, he fet country,
que ara és molta moda.
A: I ha ensenyat mai dones soles? Aquí al centre en venen moltes.
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B: Sí, això passa moltes vegades; als homes els costa més de venir, però no hi ha cap problema. Es poden ensenyar algunes tècniques només amb dones.
A: Molt bé. Així, doncs, demà podria venir a fer l’entrevista?
B: Sí, puc venir a les vuit del vespre.
A: Fins demà, doncs.
2.
A: Bon dia, l’atén en Lluís. Amb qui parlo?
B: Bon dia. Soc la Laia Pi i truco per l’anunci de feina.
A: Molt bé. Què vol saber?
B: Voldria saber si he de treballar també el cap de setmana. En l’anunci hi posa les hores
globals, però no l’horari.
A: A veure... Doncs, sí. El dissabte, de deu a una i de cinc a nou. Pel que fa al diumenge,
només el d’abans de Nadal i el d’abans de Reis.
B: I aquestes hores de més, després es compensaran?
A: Sí, un cop acabada la temporada de Reis podrà decidir si vol fer dies de festa o bé cobrar
les hores fetes.
B: Cal entendre-hi gaire, en joguines electròniques?
A: No. La feina és per a la secció infantil, de 0 a 3 anys. En aquestes edats, les joguines encara no són gaire sofisticades.
B: Bé, si és així... És que jo no hi entenc gaire, d’aquestes coses.
A: No passa res. Aquest producte evoluciona molt ràpidament i sempre cal estar al dia, per
això tenim una persona especialitzada en joguines electròniques.
B: Doncs, moltes gràcies per aquest aclariment.
A: Li aniria bé venir demà a fer una entrevista?
B: I tant!
A: Quedem a les 11 del matí?
B: Sí, molt bé. Fins demà, doncs.
3.
A: Bona tarda. L’atén la Pilar. En què el puc ajudar?
B: Bona tarda. Truco per l’anunci que va sortir ahir en el diari, el número 13.456.
A: Molt bé. Reuneix totes les condicions?
B: Sí. Soc major de 25 anys i tinc tots els carnets de conduir, fins i tot el de conducció de
mercaderies perilloses. A més, durant aquests dos últims anys no m’han posat cap multa, i
encara tinc tots els punts.
A: I pel que fa als idiomes?
B: La meva mare és anglesa, de manera que des de petit parlo català, castellà i anglès. A
més, a l’escola vaig estudiar alemany i sempre treia molt bones notes.
A: Aquest és un punt important. Recordi que l’entrevista l’haurà de fer en anglès.
B: Sí, sí, ho tinc present. I... hauria d’estar molt de temps fora de casa?
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A: Que hi té cap inconvenient?
B: No, cap ni un, només era per saber-ho.
A: Pensi que cada setmana hi ha un enviament a París i un altre a Berlín. Vostè haurà de fer-ne
un dels dos. Com que hi ha un temps limitat de conducció, haurà de passar una o dues nits
fora de casa cada setmana. Però sempre hi van dos conductors.
B: D’acord. Així ja em trucaran per a l’entrevista, oi?
A: Sí, la primera part de l’entrevista és per telèfon i en anglès. Després ja li comunicarem el
resultat per si ha de venir a fer la part pràctica.
B: Molt bé, doncs espero la trucada. Bona tarda.
A: Adeu, bona tarda.
4.
A: Bon dia, en què el puc atendre?
B: Truco per l’anunci del diari.
A: D’acord. Li falta alguna informació?
B: Sí, no em queda clar si el cotxe per als trasllats l’he de posar jo.
A: A veure... Doncs, sí, el cotxe el posa vostè però se li paga el quilometratge.
B: I ben bé, com funciona aquest servei?
A: Doncs miri, quan alguna persona truca perquè se li ha fet malbé una aixeta o alguna instal·
lació elèctrica, des de la central avisen l’operari que està més a la vora, li passen l’encàrrec i
ell –en aquest cas, vostè– hi ha d’anar.
B: I la reparació, la cobro jo mateix?
A: Sí, vostè fa la factura i cobra la reparació. Al final del dia ha de passar per la central per
entregar tota la facturació.
B: Molt bé. Així, quan em poden fer l’entrevista?
A: Si li va bé, dimecres, a les onze del matí.
B: D’acord, hi seré puntualment. Bon dia.
A: Adeu, bon dia.
5.
A: Soldadures Roman, digui’m.
B: Bona tarda, truco per l’anunci que van publicar ahir en el diari.
A: Com es diu?
B: Em dic Teresa Mas i Serra.
A: Però ja sap de què és la feina?
B: Sí, per això truco. He fet un mòdul professional d’aquesta modalitat.
A: Bé, si vostè ho diu...
B: A més, he fet les dues especialitats: soldadura autògena i soldadura elèctrica. La feina, de
quin tipus seria?
A: Suposo que ja es deu imaginar que tots els seus companys són homes. No hi ha cap dona,
a l’empresa.

Material fotocopiable / © Castellnou Edicions

3

Nou Nivell elemental 1

TRANSCRIPCIÓ DE LES LOCUCIONS DELS ÀUDIOS

B: Sí, ja m’ho imagino. A l’escola només érem dues noies, i l’altra ho estudiava perquè el seu
pare tenia un taller. Espero que el fet de ser dona no sigui cap impediment.
A: No, no, és que m’ha sorprès una mica.
B: Ja hi estic acostumada, però és una feina que puc fer tan bé com un home.
A: Sens dubte, ja veig que està molt preparada.
B: Molt bé. Així... quan puc venir per a l’entrevista?
A: Li va bé demà al matí, a les nou?
B: Perfecte. Fins demà, doncs.
A: Adeu, bona tarda.
3

Activitat 11

Pisos per viure en una antiga colònia tèxtil
La Colònia Sedó d’Esparreguera acollirà d’aquí a vuit anys un nou espai residencial amb més
de 200 habitatges. El projecte preveu crear zones verdes, per exemple a l’antic Jardí de
l’Amo, i equipaments culturals. Viure en una antiga colònia tèxtil, a la vora del Llobregat, amb
zones verdes i equipaments culturals. Aquest és l’atractiu que oferirà d’aquí a uns vuit anys la
Colònia Sedó d’Esparreguera. La fàbrica es va fundar el 1846 i va tancar el 1980, quan encara
hi havia uns 400 treballadors.
Com ha passat amb moltes colònies d’aquest tipus, el recinte es va reconvertir en tallers i petites indústries que han conviscut amb les 150 persones que encara resideixen als habitatges
de la colònia. Però l’aspecte degradat canviarà aviat, ja que la Generalitat ha iniciat les obres de
remodelació de l’interior i l’exterior de la fàbrica amb la intenció de «recuperar i posar al dia una
peça catalogada de valor històric i convertir-la en un lloc molt atractiu per viure-hi», explica Pere
Serra, conseller delegat de Reursa, l’empresa pública que s’encarrega d’aquesta transformació.
El projecte, en què s’invertiran 12 milions d’euros, preveu la rehabilitació de 38 pisos, que
es destinaran a les persones que encara viuen a la colònia; la reconstrucció de 90 més, tot
conservant-ne la fisonomia històrica, i la construcció de 101 pisos nous. Dels 229 pisos, 138
seran de protecció oficial. A més, l’antiga església es transformarà en centre cívic, hi haurà
comerços i es recuperarà com a espai verd el Jardí de l’Amo. El barri podria tenir entre 400 i
600 habitants.
4

Activitat 15

A: Oficina de l’Habitatge, en què el puc ajudar?
B: Doncs miri, em vull comprar un pis i voldria assessorament, per evitar-me disgustos posteriors, sap?
A: Fa molt ben fet. Aquí l’assessorem perquè la seva compra tingui totes les garanties jurídiques. Però, primer de tot, ja l’ha triat, el pis?
B: No, he estat fullejant la secció d’ofertes immobiliàries del diari, però…
A: Miri, el primer que ha de fer és mesurar les seves possibilitats econòmiques. Segurament
deu voler demanar un hipoteca…
B: Sí, és clar…
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A: És recomanable que la quota mensual de la hipoteca no superi una tercera part dels ingressos de cada mes. D’altra banda, si opta per una hipoteca d’interès variable, pensi que
estarà subjecta a fluctuacions al llarg dels anys.
B: Què vol dir, d’interès variable?
A: Les hipoteques poden ser de tipus fix, en què el tipus d’interès es manté constant fins al
final; de tipus mixt, que vol dir que el tipus d’interès es manté constant durant els primers
anys, però es converteix en variable un cop passat el període inicial, i de tipus variable. En
aquest últim cas, el tipus d’interès es determina sumant a l’índex de referència el diferencial
que s’hagi pactat amb l’entitat financera. Les revisions s’acostumen a fer cada sis o dotze
mesos, i per tant la quota mensual pot pujar o baixar.
B: Així, quan vagi al banc hauré de decidir quin tipus d’hipoteca em convé més?
A: Sí. També és important que compari entre diferents entitats financeres i negociï al màxim
la rebaixa de les comissions.
B: Les comissions?
A: Les comissions que l’entitat financera cobra per l’obertura de la hipoteca i per altres conceptes. I tingui en compte que la compravenda d’un habitatge genera unes despeses, com
ara la taxació, l’IVA i els honoraris de notari i registre, que poden arribar a representar el 12 %
del preu de venda.
B: Caram, vostè m’ho pinta molt negre, això!
A: No… pensi que estarà pagant la hipoteca durant molts anys, i segurament serà la despesa
més gran que tindrà cada mes. Per això val la pena pensar-s’ho molt bé abans de decidir-se.
B: I hi ha cap altra despesa, doncs?
A: És important assabentar-se de les despeses comunitàries. Si l’edifici té ascensor, porter,
piscina, pàrquing, àrees verdes o de joc, tots aquests serveis repercutiran en el rebut de la
comunitat que li arribarà cada mes.
B: Té raó, s’han de tenir en compte molts factors…
A: I no tan sols econòmics: és important que l’habitatge gaudeixi de bones comunicacions amb transport públic: al lloc de treball, a l’escola…, i que tingui a prop serveis com ara
mercats, farmàcies, poliesportius, zones verdes, etc. Pensi, també, que és convenient que
estigui dotat de vidres dobles, persianes, tendals, etc. A més, els colors, les formes i la
composició de l’edifici en determinen el grau d’aïllament tèrmic: els colors foscos retenen
més el calor, mentre que els clars redueixen el sobreescalfament. L’aïllament tèrmic i acústic
garanteix més qualitat de vida a l’interior de l’habitatge.
B: No sé si les recordaré, jo, totes aquestes coses...
A: Miri, jo, si fos de vostè, passaria per l’Oficina de l’Habitatge perquè el puguem assessorar
més detalladament i donar-li la documentació que li calgui per estar més segur a l’hora de
comprar el pis.
B: I puc venir quan vulgui?
A: Si vol li dono dia i hora, i així el podré atendre jo personalment. Li aniria bé dimarts a dos
quarts d’onze?
B: D’acord. Moltes gràcies, és vostè molt amable.
A: No res, només faig la meva feina. Fins dimarts, doncs.
B: Fins dimarts.
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Activitat 19

A: Digui’m?
B: Jordi? Soc en Carles. Els de la casa del carrer de Balmes han acceptat el pressupost que
els havíem fet, així que ja podeu començar les obres.
A: Perfecte, i quan les hauríem de començar?
B: Doncs demà mateix, si podeu. S’hi volen instal·lar com més aviat millor.
A: Ho farem tan de pressa com puguem!
B: Sí, apunta’t tot el que heu de fer, que encara us equivocareu: heu d’enrajolar de color verd
el lavabo i canviar l’aixeta del rentamans.
A: Verd clar o fosc?
B: Verd clar, però posa-hi el que més t’agradi, que tu ets el que en saps. També volen que hi
poseu uns endolls. No sé pas per què els deuen voler.
A: Ves a saber. Nosaltres els posem i ja s’ho faran.
B: Heu d’abaixar el sostre de la cuina i empaperar-la. No han especificat el paper, així que
poseu-n’hi un de bonic. També heu d’arrebossar les parets del despatx, i després el pinteu
de color blau.
A: Res més?
B: Sí, sí! Volen que enguixeu el sostre de l’habitació i que poseu parquet al menjador. Em
penso que volen el més fosc.
A: Perfecte! Ja està tot, doncs?
B: No. Una última cosa: heu de canviar tota la instal·lació elèctrica del pis.
A: Buff! L’últim cop que vam treballar amb electricitat vam sortir tots ben enrampats! Espero
que aquesta vegada no ens passi res...
B: Feu el que pugueu.
A: D’acord, ja ho tinc tot ben apuntat. Fins aviat!
B: Adeu.

UNITAT 4: LA TELEVISIÓ DEL FUTUR
6

Activitat 1

— He de dir que m’agraden moltíssim les curses de fórmula 1. Són emocionants i entretingudes. Tot i que els cotxes fan moltes voltes al circuit, sempre estàs pendent de si xoquen entre
ells, si algun surt de la pista… Sí que és veritat que hi ha uns pilots que són els favorits, però
no saps mai què passarà. Trobo que està molt bé que facin aquestes curses per la tele, encara
que, si pogués triar, canviaria l’horari d’emissió: en lloc d’emetre-les el diumenge al migdia, les
retransmetria a la tarda o al vespre perquè, així, podria anar a dinar fora i no me les perdria.
— Cada nit veig el telenotícies. Ja sé que les notícies últimament no són gaire positives, però
m’agrada la manera que tenen d’estructurar-lo i, a més a més, trobo que els presentadors ho
fan molt bé. Llàstima que no pugui veure el telenotícies del migdia: surto de la feina a dos
quarts de tres i no arribo a casa fins a dos quarts de quatre, just quan està a punt d’acabar-se.
Si fos per mi, demanaria que comencés una hora més tard.
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— M’ho passo molt bé veient el Gran Dictat sí, aquell programa d’endevinar paraules i jeroglífics en català. Penso que és una bona manera de practicar i conèixer més vocabulari per a
la gent catalanoparlant, i és una idea genial perquè els nouvinguts aprenguin català. L’única
pega que hi trobo és que només el fan entre setmana i, és clar, els meus fills, que treballen i
arriben tard a casa, no el poden veure.
7

Activitat 4

Sébastien Loeb ja és campió del món de ral·lis
El pilot de Citröen ha acabat tercer en el ral·li del Japó, però ja té assegurat el seu cinquè títol
Mundial.
El mundial de ral·lis ja té campió: el francès Sébastien Loeb, que s’embutxaca així el seu
cinquè títol. El primer lloc del podi ha quedat sentenciat aquesta matinada en la cursa del
Japó, on, tot i que el pilot finlandès de Ford Mikko Hirvonen ha quedat primer en la catorzena prova del campionat, el francès de Citröen ha mantingut la tercera plaça que li calia per
assegurar-se el títol.
La UE prepara una cimera per posar fi a la guerra del Congo
Els ministres d’Afers Estrangers britànic i francès fan una crida urgent a la comunitat internacional perquè enviï ajut al país africà. Un comboi humanitari de l’ONU i de diverses ONG
ha d’arribar avui a la zona. Els caps de la diplomàcia britànica i francesa es van reunir ahir a
Tanzània amb el president de la Unió Africana (UA) per preparar una cimera que se celebrarà
aquesta setmana a Kenya, amb l’objectiu de buscar una sortida a la crisi que viu la República
Democràtica del Congo (RDC).
Julià Guillamon recopila 42 històries de l’exili català en El dia revolt
Es tracta d’un volum de reportatges amb més de 500 fotografies familiars i imatges d’objectes personals, que recorden la manera de viure a l’exili d’intel·lectuals catalans com ara
Carles Riba, Joan Sales, Francesc Trabal o Antoni Rovira i Virgili, a través dels relats dels seus
fills o nebots, que viuen a Catalunya, França, l’Argentina, Xile, la República Dominicana, Veneçuela i Mèxic.
Les temperatures mínimes de les tres darreres matinades han estat per sota dels zero
graus a tot l’interior de Catalunya
Aquest matí s’han vist volves de neu en cotes de tan sols 200 metres, i a partir de la tarda
arribarà més neu. L’arribada de la massa d’aire fred procedent del nord d’Europa s’ha fet
notar arreu de Catalunya i ha causat una davallada progressiva de les temperatures. Les tres
darreres nits han estat molt fredes: la del dia 25 a muntanya i les del 26 i el 27 a tot el país.
Malgrat tot, en general no s’ha arribat als valors tan baixos registrats al mes de novembre de
l’any passat. A l’alta muntanya destaquen els –15,9 ºC de la Bonaigua (2.266 m), que superen
els –15,6 ºC de l’any passat i gairebé igualen els –16 ºC del 1999, la temperatura més baixa
assolida durant els deu anys de vida de l’estació.
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El G-20 va tancar divendres, a Pittsburgh, la tercera cimera de caps d’Estat i de Govern
amb el ferm compromís d’impulsar reformes que permetin «posar les bases per a un
creixement vigorós, sostingut i equilibrat per al segle xxi», segons la declaració final
adoptada pels mandataris
Per desenvolupar aquesta tasca, el G-20 es constituirà en el «principal fòrum de cooperació
econòmica en l’àmbit internacional», una iniciativa que va en detriment del G-8 (els Estats
Units, el Japó, Alemanya, França, el Regne Unit, el Canadà, Itàlia i Rússia), grup que ha estat
desenvolupant aquest paper els darrers 30 anys.
El PIB retrocedeix per primer cop en 15 anys i l’Estat espanyol frega la recessió
El Banc d’Espanya atribueix la baixada a l’afebliment de la demanda interna i a l’empitjorament de la crisi financera.
L’economia espanyola ha registrat durant el tercer trimestre de l’any un retrocés del 0,2 %
respecte als tres mesos anteriors. Es tracta de la primera baixada en 15 anys, com a conseqüència de l’afebliment de la demanda interna i, també, de l’empitjorament de la crisi financera. D’aquesta manera, l’Estat espanyol frega la recessió, que es produeix oficialment quan
hi ha dos trimestres seguits amb creixement negatiu.
Els comerços catalans no podran distribuir bosses de plàstic gratis
A partir de l’any que ve, les cadenes de supermercats i comerços de Catalunya no podran
distribuir bosses de plàstic gratuïtament, sinó que hauran de cobrar-les o bé descomptar-ne el
cost en la factura de la compra si el client renuncia a utilitzar-ne.

UNITAT 5: LA VOLTA AL MÓN EN… QUANTS DIES?
8

Activitat 6

a) El centre d’una borrasca molt activa se situarà al mar del Nord, des d’on enviarà vents molt
forts a les illes Britàniques, els països escandinaus i la costa nord atlàntica. Seguirà plovent
a tot el continent, però ho farà amb menys intensitat que la setmana passada. En aquesta
jornada, les precipitacions avançaran debilitades cap a l’interior d’Europa. Cap al sud del
continent es mantindrà el temps estable i assolellat, amb el domini d’altes pressions.
b) Aquest mes ha estat normal o plujós a gran part del territori, si bé al quadrant nord-est i a
les parts més elevades dels Pirineus ha resultat sec o, fins i tot, molt sec. Pel que fa a les
temperatures, el mes ha estat normal o fred, a excepció del litoral central, prelitoral central
i nord i punts de la Catalunya central, on ha estat lleugerament càlid.
c) Domini de l’ambient assolellat en conjunt; cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de núvols
alts. Tot i això, hi haurà estrats baixos a ponent que, localment, deixaran el cel molt tapat
fins a primera hora de la tarda. A partir del vespre també hi haurà intervals de núvols baixos
en punts del litoral.
9

Activitat 12

Segons el diari, el viatge es podria fer en les etapes següents:
De Londres a Suez (Egipte), amb tren i vaixell: 7 dies.
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De Suez a Bombai (Índia), amb vaixell: 13 dies.
De Bombai a Calcuta (Índia), amb tren: 3 dies.
De Calcuta a Hong Kong (Xina), amb vaixell: 13 dies.
De Hong Kong a Yokohama (Japó), amb vaixell: 6 dies.
De Yokohama a San Francisco (Estats Units), amb vaixell: 22 dies.
De San Francisco a Nova York (Estats Units), amb tren: 7 dies.
De Nova York a Londres (Gran Bretanya), amb vaixell i tren: 9 dies.
Total: 80 dies.
10 Activitat 18

Trens d’alta velocitat
Un bitllet sols d´anada,
paisatges amb vistes al mar.
Una andana.
Trajectes en trens d´alta velocitat.
Vies mortes.
Se m´obren les portes
veient que es tornen a tancar.
Cares noves,
vagons plens de gent
i algunes estacions que passen de llarg.
Quan te´n vagis
recorda´t sempre que de tant en tant
vam fer màgics alguns instants.
Quan agafis
el tren que va cap a la gran ciutat
pren tots els moments sublims
de dos vells amants.
Trams que són de llarg recorregut,
que no porten enlloc.
Fent-te d´interventor
de les rodalies del teu cos.
Sales d´espera,
tantes fronteres...
Pas a nivell al teu jaç.
Quan te´n vagis
recorda´t sempre que de tant en tant
vam fer màgics alguns instants.
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Quan agafis
el tren que va cap a la gran ciutat
pren tots els moments sublims
de dos vells amants.
Whiskyn’s

UNITAT 6: TANT DE BO M’HAGUÉS QUEDAT A CASA!
11 Activitat 1

1. L’Ot el bruixot és dalt d’un penya-segat i sent algú que crida demanant auxili. Com que no
té cap corda a prop, es lliga la capa a un petit arbust i, llavors, la capa s’allarga de manera
que l’Ot pot arribar al riu i rescatar el noi que s’estava ofegant.
2. L’Ot necessita una paella que va desar en un armari. Com que recorda que està ple de
coses i no gaire endreçat, decideix posar-se una armadura. Quan obre l’armari i comencen
a caure olles, cassons, tasses, llaunes…, l’armadura el protegeix i així no es fa mal.
3. L’Ot va volant tranquil·lament amb la seva escombra quan, de sobte, veu que es cala foc
a la part del darrere. Llavors fa un encanteri i aconsegueix que el mànec de l’escombra es
doblegui i que de l’altre extrem surti aigua, que apaga el foc.
4. L’Ot i la seva dona passen volant pel costat d’un noi que està escalant una muntanya. La
dona ho aprofita per dir-li el que li pot passar: si cau, l’hauran de portar amb ambulància a
l’hospital i allà haurà d’estar-se al llit, amb una cama i un braç enguixats, uns quants dies.

UNITAT 7: FESTA GROSSA!
12 Activitat 4

Dissabte 11
A partir de les 10 del matí i durant tot el dia: torneig de futbol juvenil.
A la tarda: Tir al plat!
Diumenge 12
Festa del Segar i el Batre: ball de tarda amb Maria Alba i berenar sopar a la plaça Major.
Dilluns 13
10 h: Futbol infantil.
20 h: Gimcana pels carrers del poble.
22.30 h: Cinema a la fresca a la plaça Major.
Dimarts 14
10.30 h: Gimcana infantil. Començarà a la plaça de l’Ajuntament.
19 h: Repic de campanes.
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22 h: Havaneres amb el grup Morralla i cremada de rom a la plaça Nova.
I tot seguit… Disco mòbil! «Nit Remember»: vine i disfressa’t de la teva època! Al Casino.
Dimecres 15
10.30 h: Cercavila gegantera.
12 h: Missa de Festa Major cantada pel Cor Parroquial.
23 h: Ball de nit amb el grup Tribanda a l’Ateneu Popular.
I a altes hores de la nit... Disco Mòbil al poliesportiu.
Dijous 16
Disco Mòbil (i avui... concurs de karaoke!) al poliesportiu.
Divendres 17
10.30 h: Jocs de Cucanya a la plaça del Ninot.
12 h: Festa de l’escuma amb el Grup Si, Fa, Sol i remullada a la plaça del Ninot.
23 h: Ball de nit amb Joan Vilandeny, a la Societat.
Dissabte 18
13 h: Concurs de truites. Premi als millors cuiners de Gósol! A la cuina de l’escola.
19 h: Baixada d’andròmines des de la plaça del Pi fins a la plaça de l’Escorxador.
1h: Concert amb Strombers i Batukada! (a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern).
I per continuar la festa... nit de Disco Mòbil! Al poliesportiu.
Diumenge 19
20 h: Castell de focs artificials.
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