
 

 
 

CAMPRODON 
 Forat del conill 

o A les 12:00h a la plaça de la Vila. Participa i guanya el concurs.  

Organitza: Unió Esportiva Camprodon, associació de comerciants de Camprodon i Ajuntament de Camprodon. 

CAMPRODON 
 Trobada de cotxes clàssics 

o De les 16h a les 19h, a la plaça de Santa Maria. 

Organitza: Car les Franqueses i col·labora: Ajuntament de Camprodon  

 Curs de Balls Folk i danses del món  

o A les 19h, a la Colònia Estabanell  

 

MOLLÓ 
 III Molló Trail – Camí de la Retirada 

o Tota la informació a www.mollotrail.cat 

SETCASES 
 Festa petita de Setcases  

o A les 12h, missa a l’església de Sant Miquel de Setcases 

o A les 14h, dinar de germanor. Preu 13€ 

Organitza: Ajuntament de Setcases  

 
ESPINAVELL (Molló) 

 Música a la capella Mare de Déu de les Neus d’Espinavell 

o A les 19h, Kyriaki Quartet – Viatge al segle XXII 

Organitza: Veïnat d’Espinavell i Parròquia de Molló i col·labora: Ajuntament de Molló i Cervesa barra 

CAMPRODON 
 Curs de Balls Folk i danses del món  

o A les 19h, a la Colònia Estabanell  

 
 
 
 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 31 de maig de 2016 

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

1 maig 

 7 maig 

 8 maig 

 9 maig 

 14 maig 

http://www.mollotrail.cat/


 

LLANARS 
 Fira de pagès 

o A les 10:30h, missa a l’església de Sant Esteve de Llanars 

o A les 11:15h Benedicció de tractors i cercavila 

o A partir de les 12h, al camp del toro, fira de pagès amb diferents demostracions com ara: munyir, 

esquilar ovelles, estellar, picar la dalla, embotir, fer cistells...  

Organitza: Comissió de festes de Llanars i col·labora:Ajuntament de Llanars 

 

 Projecció del documental sobre el músic “Jaume Arnella, el joglar” 

o A les 20h, a la sala polivalent, dirigit i realitzat per l’Agustí Coromines, que també farà la 

presentació.  

o A continuació, sopar de pa amb tomàquet. 

o A les 22.30 h, concert amb en Jaume Arnella 

Organitza: Ajuntament de Llanars i Òmnium Ripollès  

SANT PAU DE SEGÚRIES  
 Fira de l’oli i el pa 

o Durant tot el dia a la plaça de la Generalitat, amb tastets d’oli i tallers de fer pa. 

CAMPRODON 

 Caramelles de pasqua, per part de la Coral de Camprodon 

MOLLÓ 
 Festa de Sant Isidre (Festa dels pagesos) 

o A les 12h, sardanes a la plaça Major  

o A les 22h, ball a la sala polivalent  

SANT PAU DE SEGÚRIES 
 XVIII Diada de la Gent Gran  

o A les 11:30h, a l’església parroquial, ofici solemne amb l’acompanyament de la Coral de 

Camprodon, qui en acabar ens delectarà amb una petita mostra del seu repertori. 

o A les 14 h, al pavelló municipal, dinar popular de Germanor. Seguidament, i per acabar d’animar 

la festa, ball amb el conjunt Gózalo. 

 

CAMPRODON 
 Aplec de Salarça 

 

 
SETCASES  

 Taller fotogràfic “Macro de camp”  

o De les 10h a les 20h, es realitzarà un part teòrica i una part pràctica amb el professor Albert 

Masó. Per a les inscripcions i més informació podeu consultar a info@phototrekking.cat o al web 

www.phototrekking.cat  

VILALLONGA DE TER  
 Cursa Emmona  

o A les 7, davant de l’Ajuntament, sortida de la Marató.  

Per a més informació www.emmona.cat.  

Organització: Emmona. Col·laboradors: voluntaris i Ajuntament de Vilallonga de Ter 

 15 maig 

 21 maig 

 28 maig 

mailto:info@phototrekking.cat
http://www.phototrekking.cat/


 

CAMPRODON 
 Benedicció de cavalls 

o De les 11:30h fins a les 13h a la plaça Santa Maria de Camprodon.  

LLANARS 
 Festa de Sant Antoni 

o A partir de les 9 h, arribada dels cavalls a la hípica i esmorzar.  

o A les 11 h, inici de Sant Antoni amb un recorregut a cavall per Llanars seguidament a 

Camprodon.  

o A les 13 h, benedicció  

o A les 14.30 h, dinar al Nou Hípic. 

CUINES DE LA VALL DE CAMPRODON 
 Temporada gastronòmica del poltre 

o Del 7 al 22 de maig, els restaurants de l’Associació de Cuines de la Vall de Camprodon, ofereix 

un menú de poltre específic per la temporada.  

                                         

                                                    Els restaurants són: 

- El Pont 9  (Camprodon) 

- Les Planes d’Espinavell (Molló) 

- Hotel El Grèvol (Llanars) 

- Hotel Calitxó (Molló) 

- Restaurant el Costabona (Molló) 
 
ENNATURA’T 2016 

 ENNATURA’T, el festival de les activitats a la natura, té la voluntat d’oferir durant tot el mes de maig la 

possibilitat de gaudir de diferents propostes especialitzades i paquets turístics per descobrir la natura de la 

Costa Brava i el Pirineu de Girona a través de les activitats a l’aire lliure. Dins de l’extens programa 

d’activitats de l´Ennatura´t 2016, a la Vall de Camprodon hi trobareu:  

o Visita al Parc d´Animals amb guiatge personalitzat - 7 i 8 de maig de 2016;  

21 i 22 de maig de 2016.  

Molló Parc d’Animals. Activitat amb reserva prèvia obligatòria de 4 dies d’antelació mínim, a 

través del correu electrònic info@molloparc.com o bé al 656.92.58.16. Preu: 14€/adult i 10€/nen 

de 3 a 13 anys. El pagament es farà abans de començar l’activitat a les taquilles del parc, per això 

es demana arribar 10 minuts abans de l’inici de l’activitat. Durada de l’activitat 2h.  

o Balandrau, mirador del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser - 22 de maig de 

2016.  

CEA Alt Ter i Can Jordi d´Espinavell. Reserva i informació a través del correu electrònic 

canjordirestaurant@gmail.com o al 686113344 / 666577447. Preu: 30€ persona (inclou dinar en 

format picnic que incorpora la carn de poltre).  

L’activitat es durà a terme amb un mínim de 8 persones.  

SETCASES 
 Setmana de la biomassa 

o Del 27 al 29 de maig, exposició de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya  

 

 

 29 maig 

ALTRES ACTIVITATS 

- Restaurant Can Jepet (Setcases) 

- Restaurant Pirineu (Setcases) 

- Restaurant Fonda Rigà (Tregurà) 

- Restaurant Can Jordi (Espinavell) 

- Restaurant Can Tirnada (Setcases) 

 


