
 

CAMPRODON 
 XIII Torneig de futbol- Germans Vila Riera 

o Durant tot el dia al Camp municipal i al pavelló de Llandrius  

Organitza: UE Camprodon 

 Matinal de bàsquet al pavelló  

o Durant tot el matí al pavelló de Llandrius  

 Curs de Balls Folk i danses del món 

o De 19:00h a 21:00h a la Colònia Estabanell 

LLANARS  
 Presentació de la delegació de la ONCOLLIGA 

o A les 20:00h, a la sala polivalent de Llanars 

VILALLONGA DE TER  
 Festa de la primavera 

o A partir de les 14:00h a la sala la cooperativa de Vilallonga de Ter 

Organitza: associació cultural del jovent de Vilallonga de Ter 

CAMPRODON 
 XIII Torneig de futbol- Germans Vila Riera 

o Durant tot el dia al Camp municipal i al pavelló de Llandrius  

Organitza: UE Camprodon 

CAMPRODON 
 Sortida de dones de l’ADVAC al Tren groc  

MOLLÓ 
 Visita guiada al poble de Molló 

o A les 15:00h, punt de trobada davant l’ajuntament del poble. Idioma: francès  

Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

SETCASES 
 Visita guiada al poble de Setcases 

o A les 11:00h, punt de trobada a l’aparcament de l’entrada del poble 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 30 de juny 2016 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

4 juny 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

5 juny 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

6 juny 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

9 juny 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

Fotografia: Ignasi Jansà – Edició: XII Concurs de fotografia de la Vall de Camprodon 

 



 

ABELLA (VILALLONGA DE TER) 
 Festa Major d’Abella  

o A les 18:00h, sardanes amb els Músics del Ripollès 

CAMPRODON 
 XIII Torneig de futbol- Germans Vila Riera 

o Durant tot el dia al Camp municipal i al pavelló de Llandrius  

Organitza: UE Camprodon 

 Trobada de cotxes clàssics a Camprodon 

o Durant tot el matí  

SETCASES 
 XII Fira de les herbes i les flors de muntanya 

o A les 10 h, obertura del mercat d’herbolaris i productes artesans.  

o A les 10.30 h, inauguració de la XII Fira d’herbes i Flors de Muntanya de Setcases i IV Jornades 

Gastronòmiques de la Cuina del Bosc. A les 11 h, exposició: “25 olis vegetals comestibles”. Més 

de 25 olis comestibles i altres tipus, a càrrec de l’Herbolari de Sau – Sotacingles SL.  

o De les 13 a les 16 h, jornades de Cuina de Bosc. Tots els restaurants oferiran menús relacionats 

amb productes del bosc.  

o De les 17 a les 19 h, conferència – taller: olis essencials, propietats i obtenció. Olis vegetals, 

propietats i obtenció. A càrrec de Joan Carles Rey, químic i director de l’Herbolari de Sau.  

o A les 18 h, a l’església de Sant Miquel, missa. A les 19 h, presentació de les activitats a l’entorn 

de la Flama del Canigó i la Foguera de Sant Joan. 

VILALLONGA DE TER 
 VIII Setdellonga – Briefing 

o Marató i Mitja Marató de Muntanya. A les 19 h, a la Sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter 
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Voluntaris de Vilallonga de Ter 

 

CAMPRODON 
 XIII Torneig de futbol- Germans Vila Riera 

o Durant tot el dia al Camp municipal i al pavelló de Llandrius  

Organitza: UE Camprodon 

SETCASES 

 XII Fira de les herbes i les flors de muntanya 
o A les 10 h, obertura del Mercat d’herbolaris i productes artesans.  

o A les 11 h, exposició: “25 olis vegetals comestibles”. Més de 25 olis comestibles i altres tipus, a 

càrrec de l’Herbolari de Sau – Sotacingles SL.  

o A les 10.30 h, ruta guiada botànica: plantes aromàtiques i medicinals de la Vall de Setcases. 

Sortida guiada per Evarist March, botànic i gerent de Naturalwalks. Punt de sortida, plaça dels 

Estudis. No és necessari reserva prèvia.  

o De les 11 a les 13 h, conferència – xerrada: “La cervesa artesana: Què és?” tipus  i 

característiques. Aspectes saludables de la cervesa, a càrrec del Sr. Fermí Cueva, responsable de 

la Cooperativa Cervesera la Puça SCCL.  

o De les 13 a les 16 h, jornada: La Cuina del Bosc, tots els restaurants oferiran menús relacionats 

amb productes del bosc. A les 18 h, clausura de la XII Fira d’Herbes i Flors de Muntanya de 

Setcases. 

* L’Exposició, presentacions, xerrades, tallers, etc. tindran lloc a la sala dels Estudis de Setcases 

 
VILALLONGA DE TER 

 VIII Setdellonga  

o Marató i Mitja Marató de Muntanya. 43 i 22 km de recorregut gaudint dels 7 nuclis del municipi. 

Més informació a www.vilallongadeter.cat o 972 74 11 06.  
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·labora: Voluntaris de Vilallonga de Ter. 

 

CAMPRODON 
 Aplec de Sant Antoni  

o A les 12:00h, sardanes amb la cobla Ciutat de Girona  

 

11 juny 

12 juny 

13 juny 



 

CAMPRODON 
 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 22 h, al pavelló vell, XV sopar del Jovent amb la votació de la millor samarreta de les colles 

participants. Hi haurà Photocall.  

o A les 23.30 h, a la plaça Doctor Robert, concert del grup local The Mamt’s. Seguidament, Dj 

 
LLANARS 

 Representació de l’obra teatral del Rey León 

o A les 17.30 h, a la sala polivalent, a càrrec dels alumnes de l’escola les Moreres de Llanars 

 

 

CAMPRODON 
 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 12 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon, pregó de Festa Major a càrrec de la 

Maria Puigmal.  

o Tot seguit, a la plaça de la Vila, actuació del grup folk Capcadira.  

o A les 18h, al pavelló de Llandrius, exhibició Club Patí Olot.  

o A les 19 h, visita gratuïta a l’urna reliquiari de Sant Patllari a càrrec de Daniel Vilarrubies, dins 

les Jornades de Catalunya Sacra. El lloc de trobada serà davant la porta principal de l’església 

parroquial de Santa Maria.  

o A les 22 h, al casal Camprodoní, teatre amb l’obra: “Ai, mainada” del grup Teatrus Rotundus. 

Venda d’entrades durant la setmana a can Romanços, en horari comercial, i una hora abans al 

casal Camprodoní.  

o A les 23.30 h, a la plaça de la Vila, Nit Jove amb l’orquestra Diversiones amb la gira: “Echame a 

mi la culpa tour”. Seguidament, Germà Negre amb la gira de tancament dels “Àngels fan 

torrades”. Finalment, el grup local Wombo’s.  

o De matinada, es farà l’elecció de la “Pendona” que iniciarà la despertada per la Vila de 

Camprodon, amenitzada per Only Marchinband. La cercavila acabarà al P3 amb un esmorzar de 

coca i xocolata 

 

 Visita guiada al poble de Beget - Català 

o A les 11:00h, punt de trobada a l’aparcament de l’entrada del poble 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

 Visita guiada al poble de Camprodon - Català 

o A les 16:00h, punt de trobada a l’aparcament de l’entrada del poble 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

VILALLONGA DE TER 
 Visita guiada al poble de La Roca – Català 

o A les 18:00h, punt de trobada a l’aparcament del poble 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer  

 

CAMPRODON 
 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 11.30 h, a la residència, visita dels Sagals d’Osona. A continuació, cercavila pel centre de 

la Vila, fins al parc del Pont Nou on actuaran les colles castelleres dels Sagals d’Osona i 

Castellers de Mollet.  

o A les 12 h, a la plaça Santa Maria (planet), obertura del Planet Day.  
Organització: Taverna Fraxanet i Bar Nord. Col·laboració: Ajuntament de Camprodon  

o A les 17 h, COI els Montgrons (Cobla orquestra internacional els Montgrons), que oferiran un 

concert de música de taverna, havanera picantona, ranxeres i cançó popular. Al finalitzar 

l’actuació, tocaran el tradicional Ball de la Maniera.  

o A les 18.30 h, crispetada popular amb Dj Pat.  

o A les 23 h, revetlla amb el grup de Versionsc Juke Docs, al Planet Day, a la plaça de Santa  

Maria. Durant tot el dia, hi haurà servei de bar i entrepans. 

 

 

 

 

17  juny 

18  juny 

19  juny 



 

SETCASES 
 Cursa Entrevalls 2016 

Organització: Besttrail 

 

 

CAMPRODON 
 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 12 h, a la plaça de cal Marquès, espectacle infantil: Ambaukatunabia. 

o  A les 16 h, pel centre del poble, gran gimcana de Sant Patllari.  

Col·laboració: Voluntaris de Creu Roja. Preu de la inscripció: 5€/persona.  

o A les 21 h, a la plaça de la Vila, ball de Tarda amb l’Orquestra Girasol amb l’espectacle “Fins 

que surti el sol”. A la mitja part (aproximadament 00 h), elecció de l’Hereu i la Pubilla 2016. 

 

CAMPRODON 
 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 11 h, a la plaça de la Vila, inici de la cercavila amb la cobla Principal de la Bisbal amb el 

convidat d’aquest any, pobles de la Vall de Camprodon, Pregonera, Hereu i Pubilla 2016, 

conjuntament amb els Gegants de Camprodon.  

o A les 11.30 h, visita dels Gegants i la cercavila a la residència de Camprodon.  

o A les 11.30 h, a l’església de Santa Maria, missa en honor al Sant on la Coral de Camprodon farà 

l’acompanyament.  

o A les 12.30 h, sortint de missa, XIX Fotografia Popular de la Festa Major. Tot seguit, s’oferirà un 

gran vermut popular i sardanes a càrrec de la Cobla Principal de la Bisbal.  

o A les 18 h, a la plaça Dr. Robert, sardanes amb la Principal de la Bisbal. A la mateixa hora, al 

carrer Nou, X Campionat de parxís i escacs i VII Campionat de truc. V Tarda de dibuixa a Sant 

Patllari.  

o A les 19 h, a la sala de les Columnes del Casal Camprodoní, inauguració de l’exposició.  

o A les 23 h, als quatre cantons, típica serenata amb la Principal de la Bisbal. 

MOLLÓ 
 Visita guiada al poble de Molló  - Català 

o A les 18:00h, punt de trobada davant l’ajuntament del poble 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

 

CAMPRODON 
 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 13 h, des de la plaça de la Vila fins a la font de Sant Patllari, cercavila amb Amadeu i Cia 

o A les 14 h, a la font de Sant Parllari, dinar popular: amanida, mongetes seques i llangonisseta. 

Per veure xampany Dubois, cafès i licors. Preu: 5€. Cal portar: plat i coberts.  

o Després de dinar, estirada de corda i remullada. A mig camí de baixada, al Planet, festa de 

l’escuma on no podrem deixar de ballar la Dansa del Minué.  

o A les 20 h, a la plaça de la Vila, actuació del Clown Marcel Gros 

SETCASES 
 Sortida de la Flama del Canigó  

o A les 11:00h, sortida de Setcases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  juny 

21  juny 

22  juny 21  juny 



 

 
CAMPRODON 

 Festa Major de Sant Patllari 2016 

o A les 17 h, rebuda de la Flama del Canigó.  

o A les 21 h, a la residència, revetlla de Sant Joan: foguera, focs d’artifici i coca.  

o A les 23 h, encesa de la foguera de Sant Joan i castells de focs.  

o A les 23.30 h, a la plaça Doctor Robert, revetlla de Sant Joan amb el grup Bazaga’s.  

o Seguidament, David Mateos el Pachuco. 

LLANARS 
 Rebuda de la Flama del Canigó 

o A la tarda (hora a concretar, arribada de la Flama) 

o A les 22 h, al camp del Toro, Foguera de Sant Joan. Hi haurà, vi, coca i fuet. 

MOLLÓ 
 Rebuda de la Flama del Canigó a Coll d’Ares.  

o A les 12 h, trobada de centres educatius de la Catalunya Nord i animació infantil a càrrec de 

l’Amadeu i Cia.  

o A les 13 h, danses tradicionals, cançons nord catalanes, lectura de poemes i interpretació dels 

Himnes dels Països Catalans.  

o A les 13.30 h, dinar popular. Cal comprar tiquet a l’Associació Tradicat o als ajuntaments de 

Molló o Prats de Molló, abans del dia 20 de junt de 2016. Tel: 972 74 03 87. A les 15 h, ballada 

de sardanes amb la cobla Cervianneca.  

o A les 16 h, arribada de la Flama del Canigó, Ball de Contrapàs de Prats de Molló, inauguració i 

encesa del peveter – escultura Flama d’Arrels i parlaments oficials. Seguidament, repartiment de 

la Flama del Canigó a totes les entitats i pobles que vinguin a buscar-la, per tal que l’escampin 

arreu de les nostres contrades. Organització: Associació Tradicat, Ajuntament de Molló i de Prats 

de Molló – La Presta i altres entitats. 

 Actes a Molló 
o A les 17.30 h, a la casa de la Vila, rebuda de la Flama del Canigó. Parlaments de benvinguda, 

lectura del Manifest de Sant Joan – Països Catalans i Cant dels Segadors.  

o A les 21.30 h, a la plaça del Conflent, encesa de la foguera de Sant Joan i revetlla. 
 
SANT PAU DE SEGÚRIES  

 Revetlla de Sant Joan 
o  Aproximadament a les 18 h, a la plaça de la Generalitat, arribada de la Flama del Canigó.  

o A la nit, encesa de la foguera i revetlla amb ball per Uantutri Duet. Hi haurà coca i cava per a tots 

els assistents. 

SETCASES 
 Arribada de la Flama del Canigó  

o A les 19 h, arribada de la Flama del Canigó   

o A les 22 h, foguera i Revetlla de Sant Joan 
Organització: Regidoria de Cultura. 

 
VILALLONGA DE TER 

 Revetlla de Sant Joan  

o A les 22:00h, encesa de la fou-fou a la Plana de Can Barricaltes, seguidament focs, coca i vi dolç.  
 

ESPINAVELL (Molló) 

 Pedró de Sant Joan d’Espinavell 
o Al matí,  missa i benedicció del terme municipal d’Espinavell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23  juny 

24  juny 



 

 

ESPINAVELL (Molló) 
 Música a la capella de la Mare de Déu de les Neus d’Espinavell 

o A les 19 h, a la capella de la Mare de Déu de les Neus d’Espinavell, música amb el conjunt de 

flautes de bec del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. 

 
VILALLONGA DE TER 

 Activitat: mirador de les capçaleres. 

o Dissabte 25 de juny, a les 10 h, a Vilallonga de Ter – Balandrau, activitat: mirador de les 

capçaleres. 

o Ascensió a la muntanya del Balandrau que disposa de vistes esplèndides del Parc Natural de les 

Capçaleres. El recorregut transcorre per una natura extraordinària, adaptada a les dures 

condicions alpines. És possible veure fauna com voltors, isards i marmotes.  

o Inclou un pícnic: àpat de muntanya amb primer i segon plat amb aliments de qualitat i màxima 

proximitat. També inclou menjar per picar. És nutricionalment equilibrat.  

o Preu: 40€/persona (Inclou guiatge i dinar). Tel: 972 72 13 17 / 686 11 33 44 – info@alt-ter.org 

Places limitades i cal fer reserva. L’activitat es realitzarà amb un mínim de 8 persones. 
Organitza:Infopirineus - CEA alt ter 

 

 
VILALLONGA DE TER  

 Visita guiada al poble de La Roca  - francès 

o A les 15:00h, punt de trobada a l’aparcament del poble  
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

 

25  juny 

30  juny 


