
 

 
 

 

SETCASES 

 Taller de memòria per a la gent gran  

o De les 15:00h a les 17:00h l’Ajuntament de Setcases.  

 

LLANARS 

 Teatre 

o Obra: TOC TOC “UNA COMÈDIA DE BOJOS” de la companyia “Teatrus Rotundus” del Casal 

Camprodoní  a les 22:00h a la sala de ball de Llanars  

 

SETCASES 

 Cicle de teatre 

o Obra: CENDRA de la companyia “Increixendo” a les 19:00h a la sala dels estudis de Setcases. 

 

 

LLANARS 

 Conferència, visió i aprenentatge  

o A càrrec de la Sra. Estel Parareda Garriga, Optometrista Comportamental Terapeuta Visual Neurocognitiu a 

les 21:00h a la sala cooperativa de Llanars  

 

SETCASES 

 Taller de memòria per a la gent gran  

o De les 15:00h a les 17:00h l’Ajuntament de Setcases.  

 

CAMPRODON 

 Dinar pel dia de la Dona, a les 14:00h a l’Hotel Camprodon  

 Teatre  

o Obra: CANYA! de la companyia “Això és intolerable” a les 17:00h a l’Hotel Camprodon 

SETCASES 

 Guies Roc Blanc 
o Identificació de rastres de fauna a la neu, durant tot el dia a Vallter 2000 

 

SETCASES 

 Taller de memòria per a la gent gran  

o De les 15:00h a les 17:00h l’Ajuntament de Setcases 

 

 

 

 

 

 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 31 de març de 2016 

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

2 març 

5 març 

9 març 

5 març 12 març 

16 març 

5 març 12 març 

12 març 



 

 

MOLLÓ 

 Teatre  

o Obra: CANYA! de la companyia “Això és intolerable” a les 19:00h a la sala polivalent de Molló. 

Recaptació voluntària que es destinarà a l'Oncolliga de les comarques de Girona. 

SETCASES 

 Cicle de cinema de muntanya 

o Pel·lícula Cervin 1865: Una première tragique i presentació del Sr. Joan Salarich a les 18:30h a la sala 

dels estudis de Setcases  

VALLTER 2000 

 1a trobada de practicants de Monoski a Catalunya  

o Durant tot el dia a les pistes d’esquí de Vallter 2000 

 

SETCASES 

 Cicle de cinema de muntanya 

o Pel·lícula: Guides& Cie i presentació per determinar a les 18:30h a la sala dels estudis de Setcases  

 Guies Roc Blanc 
o Curs de nivologia i coneixement del medi, durant tot el matí a Vallter 2000 

 

SETCASES 

 Taller de memòria per a la gent gran  

o De les 15:00h a les 17:00h l’Ajuntament de Setcases 

 

 

CAMPRODON 

 Processó dels Sants Misteris 

o A les 20:30h, desfilada dels soldats romans fins a la Porta de Cerdanya, on les autoritats de la vila faran 

entrega de la maça (símbol del poder de l’autoritat) als soldats romans. 

VALLTER 2000 

 Gimcana de Setmana Santa  

o Durant tot el dia a les pistes d’esquí de Vallter 2000 

 

CAMPRODON 

 Processó dels Sants Misteris 

o A les 8:00h del matí, concentració davant l’església del Carme per fer la Sortida del Viacrucis (Processó de 

les dones) pels diferents carrers del poble. 

o A les 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 A les 21:00h, Processó dels Sants Misteris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 març 

20 març 

23 març 

5 març 12 març 
24 març 

25 març 

26 març 



 

 
CAMPRODON 

 Visita guiada “Descobreix Camprodon” 

o A les 12:00h, punt de trobada: monestir de Sant Pere de Camprodon. Preu: adults 4€ i nens gratuït 

 Sardanes  amb la Cobla Ciutat de Girona 

o A les 17:00h, a la Plaça Dr. Robert (en cas de pluja: al pavelló vell) 

 Donació de sang 

o De les 17:00h a les 21:00h al menjador de l’escola Dr. Robert 

SETCASES  

 Guies Roc Blanc 
o Sortida al vespre, amb raquetes de neu amb lluna plena a Vallter 2000 

VALLTER 2000 

 Festa del client  

o Durant tot el dia a les pistes d’esquí de Vallter 2000 

VILALLONGA DE TER 

 XIII Caminada popular – La ruta del Bac 

o A les 8:30h trobada davant l’ajuntament de Vilallonga de Ter  

 

CAMPRODON 

 Visita guiada “Descobreix Camprodon” 

o A les 12:00h, punt de trobada: monestir de Sant Pere de Camprodon. Preu: adults 4€ i nens gratuït 

 Presentació llibre: Fotògrafs del poble 

o A les 19:00h a la sala de plens de l’ajuntament de Camprodon, presentació a càrrec de Valentí Planeses 

o  

SETCASES  

 Cicle de concerts 
o Arcattia “Les set paraules” a les 19:00h a l’església de Sant Miquel de Setcases  

 

 

SETCASES 

 Taller de memòria per a la gent gran  

o De les 15:00h a les 17:00h l’Ajuntament de Setcases 

 

 

CAMPRODON 
 De l’1 al 10 de març a Camprodon, Projecte Potamo Fauna "Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la 

xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 

SETCASES 
 Del 2 al 31 de març a la sala dels estudis de Setcases, exposició de fotografia de muntanya: Primera al 

Matterhorn, 150 anys. Una història de cine 

25 març 

26 març 

27 març 

30 març 

5 març 12 març 
ALTRES ACTIVITATS  


