
 

 

 
CAMPRODON 
Dinar 37è aniversari Penya blanc i blava de la Vall de Camprodon  
 

 

CAMPRODON 
A les 18:00h, xerrada sobre salut “què cal saber dels antibiòtics?” a càrrec de la farmacèutica Marina 
Pujol a la sala d’actes de l’Ajuntament. 

 

CAMPRODON 
A les 18:00h, xerrada sobre plantes medicinals “les seves propietats i tractament” a la sala a càrrec 
d’Eudald Riera Espruz a la sala d’actes de l’Ajuntament. 
 

 

CAMPRODON 
A les 10:30h, Trobada d’instagramers a Camprodon: Esmorzar i visita guiada per la vila on es podran fer 
les fotografies de Camprodon que s’exposaran a la Fira de la Puríssima.  
A les 12h, Sardanes amb la cobla la Principal d’Olot a Beget 
 
LLANARS  
A les 10:30h, III cursa infantil al Passeig Mossèn Lluís de Llanars 
 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
A les 12h, activitat infantil – Petits detectius a Sant Pau de Segúries, activitat gratuïta. Tota la 
informació al País d’Art i d’Història Transfronterer.  
 

 

VILALLONGA DE TER  
Festa Major 

 A 2/4 de 10 de la nit “XIV Sopar del Jovent”. Per apuntar-vos: Restaurant Can Pastoret. (Data 
límit per apuntar-se dijous dia 9 de novembre).  

 A les 12 de la nit: “Petards i Gran Tro de començament de Festa Major”. 

 Tot seguit, a la Cooperativa: Disco Mòbil amb Espectacles del Ripollès.  
 
 
 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

De l’1 al 31 d’octubre de 2017 

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

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

De l’1 al 31 d’octubre de 2017 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

De l’1 al 30 de novembre de 2017 

1 novembre 

3 novembre 

4 novembre 

5 novembre 

10 novembre 



 

VILALLONGA DE TER  
Festa Major 

 A 2/4 de 12 del migdia: PREGÓ a la plaça de les Escoles, a càrrec del “Llati de l’Any” 2016-
2017. Hi haurà Suc de Lletissó per a tothom!!! I tot seguit Cercavila popular i penjada del 
“BURRO”. 

 Us esperem a tots amb barretina!!! 

 De les 4 a les 6 de la tarda: Gravació en directe del programa de TV en Xarxa de la nostra 
Festa Major de Sant Martí, de la gastronomia i del turisme en el nostre municipi. Us hi 
esperem a tots!!!  

 A les 5 de la tarda: X Concurs de Munyir Vaca. 

 A les 5 de la tarda: Tallers infantils a la Sala de la Cooperativa i seguidament berenar. 

 A les 5 tarda: Sardanes, a la plaça dels Països Catalans amb la COBLA TRES VENTS.   

 A les 11:30 de la nit:  Gran  ball de nit amb la MONTECARLO. Durant el transcurs del ball 
s’anunciarà el “Llati de l’Any” 2017-2018.   
 

VILALLONGA DE TER  
Festa Major 

 A les 11 del matí: Ofici solemne amb la cobla ROSSINYOLETS.  

 A 3/4 de 12 del migdia: Cercavila amb els gegants i grallers de les escoles Zer Vall del Ter i altres 
convidats. 

 A la 1 del migdia: Sardanes a la plaça de l’Era amb la cobla ROSSINYOLETS.  

 A les 5 de la tarda:  Sardanes a la plaça dels Països Catalans amb la cobla ROSSINYOLETS. 

 A les 6 de la tarda a la Sala de la Cooperativa: DISCO BABY.    

 A les 10 de la nit a la Sala de la Cooperativa: Monòleg amb QUIM VILA – Espectacle d’Humor.  

 
VILALLONGA DE TER  
Festa Major 

 De les 9 del matí a les 3 de la tarda: XX Campionat local de tir al plat. Tirada local i general 
de tir al plat. 

 A les 11 del matí: Missa i, seguidament, benedicció de vehicles. 

 A la 1 del migdia:  Sardanes amb la cobla PRINCIPAL DE LA BISBAL, a la plaça de l’Orri. 

 A les 3 de la tarda: XXXI Campionat local de truc al Bar de la Piscina . 

 A les 5 tarda:  Sardanes amb la cobla PRINCIPAL DE LA BISBAL, a la plaça de les Escoles. 

 A les 10 de la nit:  Concert i seguidament Gran ball amb l’orquestra PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. (Preu: 5 euros). Hi haurà pastes i cava per a tothom!!! 

 

VILALLONGA DE TER  
Festa Major 

 A les 2 del migdia a la Cooperativa: Dinar de Germanor, ball i samarreta. Adults - Preu: 16 
euros. Nens de 3 a 8 anys – Preu: 12 euros. Tothom s’ha de portar plat, got i coberts 

 Durant el transcurs del dinar s’anunciaran els guanyadors de la VII Balconada Popular.  

 I tot seguit, XERINOLA de FI de FESTA MAJOR.  
 
 
 
 
 
 

11 novembre 

12 novembre 

13 novembre 

14 novembre 



 

 

LLANARS 
A les 19h, Concert de Música Clàssica amb clàssic trio a l’Església de Sant Esteve. 
 
MOLLÓ 
Festa Major 

 12:00 hores, a la plaça del conflent: exhibició de trail a càrrec de Francesc Moret Clota.   
 16:00 hores, a la plaça migjorn: inflables per a la mainada. 
 16:00 hores, al centre social i cultural migjorn: campionat local de botifarra  (5€ per 

parella). 

 22:30 hores, a la Sala de Ball: espectacle de grans il·lusions  amb el mag  RAUL BLACK 
 
PHOTOTREKKING 

 A les 9:30, sortida a Serra Cavallera , dissabte 18 de novembre inscriu-te ja 
a info@phototrekking.cat o al telèfon 675.60.14.76  Preu de la sortida: 29€.  El preu pels 
menors de 12 anys és de 12€ 

 A les 16h, Taller de rastres amb UlneaBones a Vilallonga de Ter inscriu-te 
ja  info@phototrekking.cat o al telèfon 675.60.14.76 

 

 

MOLLÓ 
Festa Major 

 11 hores: repicament de campanes  
 11:20 hores: passant d’autoritats, veïns i veïnes 
 11:30 hores, Església de Santa Cecília: missa solemne en honor a Santa Maria,  patrona de 

molló i ofici a càrrec de la cobla principal de Berga, amb cant dels goigs i adoració de les 
relíquies. 

 12:30 hores, Plaça Major:  audició de sardanes amb la cobla principal de Berga  
 18 hores, Sala de Ball: Concert de Festa Major amb cafè trio  
 Seguidament, berenar popular amb coca i xocolata calenta  . 
 20 hores, Sala de Ball: ball de festa major amb cafè trio i proclamació del mollonenc o 

mollonenca de l’any   
 
PHOTOTREKKING 

 A les 10h, taller pràctic de fotografia de carrer inscriu-te ja a info@phototrekking.cat o al 
telèfon 675.60.14.76  Preu de la sortida: 29€.  El preu pels menors de 12 anys és de 12€ 

  

 
MOLLÓ 
Festa Major 

 11 hores, Plaça Major: esmorzar popular amb productes de la matança del porc  

 12 hores, Plaça Major: sortejos, rifes i subhastes  
 17:30 hores, Centre Social i Cultural Migjorn: cinema infantil  

 
 
 
 
 
 
 

18 novembre 

19 novembre 

20 novembre 
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MOLLÓ 
Festa Major 

 20:00 hores, Església de Santa Cecília: Missa de Santa Cecília en sufragi pels difunts de la 

parròquia 

SOM CULTURA  

 A les 11h, Som Cultura: visita guiada El Castell de Rocabruna. Punt de trobada: Rocabruna. 

Cal    inscripció prèvia a turisme@valldecamprodon.org o al 972 74 00 10. Preu 8€ adults i 

4€ nens i nenes. A càrrec de CEA Alt Ter  

 A les 16h, Som cultura: visita guiada Els Artistes de la Vall de Camprodon. Punt de trobada 

a la Oficina de Turisme de la Vall de Camprodon (C/St. Roc, 22) Cal inscripció prèvia a 

turisme@valldecamprodon.org o al 972 74 00 10. Preu 5€ adults i 2’5€ nens/es. A càrrec de 

PAHT.  

SOM CULTURA  
 A les 12h, Som Cultura visita guiada l’Èxode d’un poble a la Vall de Camprodon. Punt de 

trobada: Oficina de Turisme de la Vall (C/St. Roc, 22). Cal inscripció prèvia a 
turisme@valldecamprodon.org o al 972 74 00 10. Preu 5€. A càrrec de Lux Mundi i Centre 
d’Estudis La Retirada 

 

 

CAMPRODON  
Exposició “Cavallers i ferrers al Castell de Rocabruna” 

o Tots els cap de setmana fins el 10 de desembre, al Monestir de Sant Pere de Camprodon 
Horari: dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20h, diumenge de 10h a 14h 
Per visites concertades i de grups, cal trucar al telèfon 972740010 (Oficina de Turisme) 

 
MOLLÓ 
Del 18 al 30 de novembre, a la casa de la vila es podran veure dues exposicions: 

 Commemorem a la Vall 2017. L’any d’en Pere Sala, en Peret Blanc de Beget i els músics sense 
solfa de la Vall de Camprodon 

 Paraules de Festa Major  
 
PHOTOTREKKING 
El cap de setmana 25 i 26 de novembre Taller de Timelapses al Berguedà 
Tota la informació i preus a info@phototrekking.cat   
 
XV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA VALL DE CAMPRODON 

Categories: Paisatge, Flora i Fauna, Societat i Patrimoni - Participació oberta a: majors de 18 anys  
Termini d’admissió de fotografies: 12/10/2017  
Període votació popular Facebook: del 12 al 22/11/2017  
Acte de lliurament de premis: 08/12/2017 a les 18h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Camprodon 

 Tota la informació a www.valldecamprodon.org 

ALTRES ACTIVITATS 

22 novembre 

25 novembre 

26 novembre 
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