
 

 

 

CAMPRODON 

 Acte d’inauguració de la baixada de l’Església de Santa Maria 

o A les 11:30h,  a la Plaça Santa Maria, inauguració a càrrec de Pere Vila, president de la 

Diputació de Girona i Xavier Sala, Alcalde de Camprodon  

 

 Visita guiada a Camprodon 

o A les 17:00h, punt de trobada, davant l’oficina de turisme de Camprodon 

Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€.  

Reserva i compra d’entrades: Oficina de Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22 

LLANARS 

 Bojos pel ball 

o A les 22:00h, exhibició de parelles de competició de Ball Esportiu participants als darrers 

campionats d’Espanya. Presentarà l’espectacle l’Espertac Peran, periodista i presentador del 

programa “Divendres” a la sala de ball de Llanars.  

PREU: 10€ 

LLANARS 

 Bojos pel ball 

o A les 18:00h, exhibició de Martin Karel i Monika Simonova, Modalitat Standard, finalistes al 

Campionat d’Slovakia 2017. Presentarà l’espectacle Mireia Mijana, membre dels Dansaires de 

l’Om. PREU: 10€ 

 

CAMPRODON 

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – Beget 

o A les 16:00h, punt de trobada, davant l’església de Sant Cristòfol de Beget   

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Francès 

 

CAMPRODON 

 Sortida a Montserrat  
o A les 7:45, sortida des de l’estació de bus de Camprodon (esmorzar no inclòs) 

o A les 11:00h, missa i ofrena dels Amics de Sant Antoni 

o A les 12:00h, visita guiada al museu de Montserrat (Preu entrada 4€) 

o A les 13:00h, concert del virolai a càrrec de l’Escolania de Montserrat 

o A les 14:00h, dinar al restaurant hostal Abat Cisneros  

Contacte: 616 789912 (Joan) / 677 270216 (Jordi) / 606869892 (Marià) 

 Xerrada formativa 

o  “Formació amb valors : Cooperació i treball en equip”, xerrada a càrrec d’Anna Quintana, 

capitana del Club Patinatge Artístic Olot.  

Organitza : Fundescam 

 

 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

De l’1 al 30 d’abril de 2017 

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

1 d’abril  

2 d’abril  

7 d’abril  

6 d’abril  



 

SETCASES 

 Cicle de cinema de muntanya  

o A les 22:00h, pel·lícula “Jurek”, a la sala dels estudis 

Convidat: Joan Salarich, director del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló 

Activitat gratuïta 

 

 

 

 

 

CAMPRODON 

 Visita guiada a Camprodon 

o A les 17:00h, punt de trobada, davant l’oficina de turisme de Camprodon 

Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€.  

Reserva i compra d’entrades: Oficina de Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22 

SETCASES 

 Cicle de cinema de muntanya  

o A les 18:30h, pel·lícula “La liste”, a la sala dels estudis 

Convidat: Per determinar 

Activitat gratuïta 

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida fotogràfica a la Vall dels carboners - Setcases  
o A les 10:00h, punt de trobada, pàrquing de Setcases 

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 29€ El preu pels menors de 12 anys és de 12€. 

Més informació a www.phototrekking.cat 

 

 

VILALLONGA DE TER 

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – La Roca de Palancà 

o A les 17:00h, punt de trobada, aparcament de l’entrada del poble 

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Català  

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida fotogràfica a SANT ANTONI - Camprodon 
o A les 10:00h, punt de trobada, pàrquing de Setcases 

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 32€ El preu pels menors de 12 anys és de 15€. 

Més informació a www.phototrekking.cat  

 

LLANARS 

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – Llanars  

o A les 18:00h, punt de trobada, davant l’Església de Sant Esteve de Llanars 

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Català  

 

SETCASES 

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – Setcases  

o A les 12:00h, punt de trobada, davant l’Església de Sant Esteve de Llanars 

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Català  

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida fotogràfica a SETCASES 
o A les 08:00h, punt de trobada, pàrquing de Setcases 

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 29€El preu pels menors de 12 anys és de 12€. 

Més informació a www.phototrekking.cat 

8 d’abril  

11 d’abril  

9 d’abril  
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CAMPRODON 

 XXXI Processó dels Sants Misteris 

o 20:00h, Concentració al Monestir de Sant Pere de tot el Maniple.   

o 20:30h, Desfilada de soldats Romans pel centre de Camprodon 

MOLLÓ  

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – Molló  

o A les 16:00h, punt de trobada, davant l’Ajuntament de Molló 

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Francès  

 

CAMPRODON 

 XXXI Processó dels Sants Misteris  

o 7:45h, Sortida dels romans de la Plaça Santa Maria directament fins a l’Església del Carme  

o 8:00h, Concentració davant l’Església del Carme per fer la sortida del Viacrucis, processó de les 

Dones. 

o 20:30h, Sortida en marxa ràpida vers la Plaça de la Vila per fer el lliurament al Centurió del 

Maniple del banderí de comandament, així com per recollir els Decurions i el Penó del Maniple.  

o 21:00h, XXXI Processó dels Sants Misteris  

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida fotogràfica a BEGET – SALARÇA  
o A les 09:00h, punt de trobada, pàrquing de Beget  

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 32€ El preu pels menors de 12 anys és de 15€. 

Més informació a www.phototrekking.cat  

 

CAMPRODON 

 

 Sardanes amb la cobla Tres Vents 

o A les 17:00h, a la Plaça Dr. Robert 

 

 Donació de Sang  

o A les 17:00h, a l’escola Dr. Robert  

 

 Visita guiada a Camprodon - Luxmundi 

o A les 17:00h, punt de trobada, davant l’oficina de turisme de Camprodon 

Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€.  

Reserva i compra d’entrades: Oficina de Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22 

 

 Presentació Centenari Surroca 

o A les 19:00 a la Sala de plens de l’Ajuntament de Camprodon 

 

 

MOLLÓ  

 Sortida a peu pel Camí de la Retirada 

o A les 8:00h, sortida de la Plaça del Conflent (Davant l’Ajuntament de Molló) 

Itinerari guiat de Molló a Prats de Molló  

Cal portar esmorzar i anar ben calçat  

Distància: 14Km – Temps: 5h – Tornada de Prats de Molló amb autobús.   

Reserva a: Ajuntament de Molló – 972 74 03 87  

Activitat gratuïta 

 

 

 

 

 

 

13 d’abril  

14 d’abril  

15 d’abril  
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VILALLONGA DE TER   

 XIV Caminada popular “La Ruta del Bac” 

o A les 8:30h, davant l’Ajuntament de Vilallonga de Ter  

Hi haurà esmorzar per a tothom 2€ - Venda de tiquets a la sortida  

Distància: 10,5Km Temps: 3h 25’ 

Activitat gratuïta  
L’organització es reserva el dret de canviar la Ruta segons les circumstàncies meteorològiques. 

 

PHOTOTREKKING 

 Taller pràctic de Macrofotografia  
o A les 10:00h, punt de trobada, davant la Oficina de Turisme de Camprodon  

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 24€/persona 

 Més informació a www.phototrekking.cat  

 

 

CAMPRODON 

 Visita guiada Luxmundi – Camprodon  

o A les 12:00h, punt de trobada, davant del Monestir de Sant Pere de Camprodon. 

Preu general 4€. Menors de 10 anys gratuït  

Reserva a: info@luxmundi.cat  o  607786360 i 628434643  

 

 Presentació del llibre “El riu encès” 

o A les 12:00 a la Sala de plens de l’Ajuntament de Camprodon 

 

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – Beget 

o A les 12:00h, punt de trobada, davant l’Església de Sant Cristòfol de Beget  

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Català  

 

SETCASES 

 Cicle de música - Quartet de trombons Gaudí "Postals del Segle XX" 

o A les 19:00h, a l’església de Sant Miquel  

Preu 3€, venda d’entrades a l’Ajuntament de Setcases o una hora abans del concert  

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida a la Roureda de Can Pascal  
o A les 10:00h, punt de trobada, font del botàs (entrada del golf de Camprodon) 

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 24€/persona El preu pels menors de 12 anys és de 10€. 

 Més informació a www.phototrekking.cat  

CAMPRODON 

 Tastets TIC a la biblioteca 
o A partir de les 9:30h, Curs d’iniciació Informàtica, a la biblioteca municipal de Camprodon. Cal 

inscriure’s prèviament a la biblioteca, de dilluns a divendres, en horari de 17h a 20:30h.   

 

 Visita guiada de País d’Art i d’Història – Camprodon 

o A les 16:00h, punt de trobada, davant l’oficina de turisme de Camprodon  

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït.  

Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o +0033 677580349. Idioma: Francès   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 d’abril  

20 d’abril  
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CAMPRODON 

 Visita guiada a Camprodon 

o A les 17:00h, punt de trobada, davant l’oficina de turisme de Camprodon 

Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€.  

Reserva i compra d’entrades: Oficina de Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22 

 

LLANARS 

 Concert de Nova Cançó  
o A les 22:00h, a la sala de ball de Llanars  a càrrec d'Amadeu Rosell, Victòria Katsyuba i Pep 

Solà.  
En benefici a l’Escola Les Moreres 

 

CAMPRODON 

 Sant Jordi 2017  
o Durant tot el dia es vendran roses a les places de la vila i llibres al C/València i a la Plaça de la 

Vila. 

o A les 17:00h, Hora del conte a la Plaça de la Vila.   
 

LLANARS 

 Sant Jordi 2017 
o A partir de les 8:00h,  Parada i venda de roses i llibres 

Organitzat per l’AMPA de l’Escola Les Moreres. 

o A les 16:30h Tallers de manualitats per la mainada. 

o A les 17:30h L’Hora literària, on es llegiran diferents poemes i escrits 

o A les 18:30h Conta-contes a càrrec de Carme Brugarola. 

o A les 22:00h, a la sala de ball de Llanars   

CAMPRODON 

 Visita guiada a Camprodon 

o A les 17:00h, punt de trobada, davant l’oficina de turisme de Camprodon 

Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€.  

Reserva i compra d’entrades: Oficina de Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22 

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida a Vallter 2000 
o A les 09:00h, punt de trobada, pàrquing de l’estació d’esquí  

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 32€/persona El preu pels menors de 12 anys és de 15€. 

Més informació a www.phototrekking.cat  

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida El Remei a Sant Antoni  
o A les 09:00h, punt de trobada, Ermita del Remei 

Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca al 675.60.14.76 

Preu per persona: 32€/persona El preu pels menors de 12 anys és de 15€. 

Més informació a www.phototrekking.cat  

 

 
TRENET TURÍSITC DE LA VALL DE CAMPRODON  

 Ruta Camprodon Vila 

o Matí: 11h, 12h, 13h, - Tarda: 16, 17, 18h i 19h 

Sortida: C/ Cerdanya – Camprodon 

Preu: 4€ adult – 2€ menors – Venda de tiquets al mateix trenet 

 

 

22 d’abril  

23 d’abril  

29 d’abril  

30 d’abril  

ALTRES ACTIVITATS 
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ACTIVITATS ELS DIMECRES A CAMPRODON 

 Activitats saludables al parc saludable Ritortell 

o De 10h a 12h  

Cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme de Camprodon  

 Curs de memòria  

o De 16h a 18h  

A la Sala de la gent gran, Camprodon  

  

 Bàsquet lliure al pavelló Llandrius.  
o De 21h a 22h 

Inscripcions al pavelló 
 

 Torneig de futbol sala de primavera al pavelló Llandrius 

o Els dilluns i dimecres: A les 20h  

Inscripcions a: fundacio@fundescam.cat  
Organitza: Fundació Esportiva Camprodon 

 

 Curset de tennis taula per a veterans al pavelló Llandrius  

o Tots els dimecres a les 19h 

Inscripcions a l’Oficina de Turisme de Camprodon  

Preu 5€ 

mailto:fundacio@fundescam.cat

