
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMPRODON 

 De les 10h a les 12h, Activitats saludables al parc saludable Ritortell 

 

 

 

 

CAMPRODON 

 A les 19h, Xerrada informativa “Sabeu què us pot oferir el vostre centre de salut?” a la sala d’actes de 

l’ajuntament. 

 
 

 
CAMPRODON 

 A les 19h presentació del llibre “Et Ter: crònica d’un riu” de Quim Curbet a la sala d’actes de 

l’Ajuntament. 

 A les 18h a 20h, Mercat de segona mà de material d’ esqui i muntanya de SCC,  al carrer València,29.  

 

SANT PAU DE SEGÚRIES 

 Carnestoltes 
o A les 16.45 h, a la plaça Estabanell, concentració i inici de la gran rua de Carnestoltes. 

o Seguidament, al pavelló, berenar per a tots els disfressats i animació infantil amb Discobaby.  

o Tot seguit, desfilada i entrega de premis a les millors disfresses infantils.  

o A les 21 h, gran ball de Carnestoltes amb el Dj’ Wanderful Events. 

 

SETCASES 

 A les 19h, teatre “Neuròtics del Central Park West” de Woody Allen, amb el grup de teatre Increixendo. A 

la sala dels estudis. Preu 3€ 

 

VILALLONGA DE TER 

 Carnestoltes infantil 
o A les 17 h, a la sala de la Cooperativa, animació infantil amb Jaume Ibars.  

o Hi haurà caca i xocolata per a tothom. Activitat gratuïta.  
Organització: Ajuntament de Vilallonga de Ter. Col·laboració: Hostal Pastoret.  

 

 

CAMPRODON 

 Els actes del Dia Internacional de la Dona es faran el proper dissabte 1 d’abril. 

 De les 10h a les 12h Activitats saludables al parc saludable Ritortell. 

 De les 16h a les 18h, Curs de memòria a la sala Germans Vila Riera. 

 

 

CAMPRODON 

 Trobada de casals per a la gent gran: Sortida a les 13H per a dinar al restaurant La Deu d’Olot. 
 

 

 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

De l’1 al 31de març de 2017 

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

1 de març 

 

3 de març 

 

4 de març 

 

8 de març 

 

10 de març 

 



 

 

 

CAMPRODON 

 De les 18h a 20h, Mercat de segona mà de material d’ esqui i muntanya de SCC,  al carrer València, 29. 

 

PHOTOTREKKING 

 Sortida fotogràfica a Setcases.  

o De les 10h a les 12h,  

o Punt de trobada: : c. Sant Roc, davant de la Oficina de Turisme, Camprodon. 

o Preu per persona: 24€ 

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

 

 

 

PHOTOTREKKING 

 Taller pràctic de fotografia Urbana 

o De les 10h a les 13h,  

o Punt de trobada: pàrquing Càmping Conca de Ter a Vilallonga de Ter.  

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

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

 

 

 
CAMPRODON 

 De les 10h a les 12h Activitats saludables al parc saludable Ritortell. 

 De les 16h a les 18h, Curs de memòria a la sala Germans Vila Riera. 

 

 
CAMPRODON 

 De 18h a 20h, Mercat de segona mà de material d’ esqui i muntanya de SCC,  al carrer València, 29. 

 

 

 
CAMPRODON 

 De les 10h a les 12h Activitats saludables al parc saludable Ritortell. 

 De les 16h a les 18h, Curs de memòria a la sala Germans Vila Riera. 

 

 

CAMPRODON 

 De les 18h a 20h, Mercat de segona mà de material d’ esqui i muntanya de SCC,  al carrer València, 29. 

 

PHOTOTREKKING 

 Ruta fotogràfica vora el Ter  

o De les 10h a les 12h,  

o Punt de trobada: pàrquing de la Forcarà   

o Preu per persona: 24€ el preu pels menors de 12 anys és de 10€. 

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

 

 

CAMPRODON 

 De les 10h a les 12h Activitats saludables al parc saludable Ritortell. 

 De les 16h a les 18h, Curs de memòria a la sala Germans Vila Riera. 

 

 

11 de març 

 

15 de març 

 

18 de març 

 

22 de març 

 

25 de març 

 

29 de març 

 

12 de març 
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