
Camprodon 
 Fira internacional del formatge  

o Durant tot el dia a la Plaça de la Vila i el Carrer St. Roc  

 Visita guiada a la Vila de Camprodon 
o A les 10:00h, visita “les dos viles de Camprodon” a càrrec de País d’Art i d’Història. Punt de 

trobada davant la oficina de turisme de la vila de Camprodon  
 

Camprodon 
 Presentació del llibre  “Giovanna Valls”  

o A les 19:00h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Camprodon  
 

Espinavell (Molló) 
 I Stage de tardor  - més informació: 666 577 477 (Eva) i dominidisards@gmail.com 

o A les 7:30h, esmorzar (si has dormit al Refugi Els Estudis) 
o A les 8:30h, benvinguda, presentació del Domini d’isards i programa de treball. Presentació 

Trade Inn + Marques i dinàmica de contactes. Organització dels grups segons circuits (explicació 
dels nivells, objectius a assolir i metodologia de treball). 

o A les 14:00h, dinar  
o A les 16:00h, posada en comú del treball de validació de circuits 
o A les 18:00h, sessions de formació  
o Formació I: Fisiologia de l’esport, Quim Hernàndez 
o Formació II: Ús de bastons en Trail Running, Lluc Montull 
o Formació III: Pilates, aliado para prevenir lesiones y mejorar nuestro rendimiento, Cinthia Leal 
o A les 21:00h, sopar 

 

Rocabruna i Molló 

 Som Cultura: Visita guiada – Vall de Camprodon Medieval  

o A les 10:00h, a la Plaça de la Vila de Camprodon , es tracta d'un guiatge a càrrec de Guies Roc 
Blanc - i sota l'organització de la Mancomunitat Vall de Camprodon. Dins del marc de: SOM 
CULTURA del club de cultura i identitat del Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona. 
Preu: 35€/persona, inclou dinar al Restaurant Can Jordi (Espinavell, Molló). Grup mínim per a 
realitzar activitat: 6 persones. Reserva prèvia 24h abans: mancomunitat@valldecamprodon.org 

 
 
 

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 30 de novembre 2016 

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

1 novembre 

5 novembre 

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



Espinavell (Molló) 
 I Stage de tardor - més informació: 666 577 477 (Eva) i dominidisards@gmail.com  

o A les 7:00h, esmorzar (si has dormit al Refugi Els Estudis) 
o A les 8:00h, presentació i repartiment de material 
o A les 8:30h, sortida  
o De les 11:00h a les 13:00h, retorn i contacte marques 
o A les 14:00h, dinar 
o A les 16:00h, posada en comú del treball de validació dels circuit  

 

Vilallonga de Ter  
 Festa major de Sant Martí  

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

o A les 12 de la nit: “Petards i Gran Tro de començament de Festa Major”. 
o Tot seguit, a la Cooperativa: Disco Mòbil amb ALBA LAPEDRA. 

 
 

Camprodon  
 Cicle de xerrades Dones & Esport  

o A les 19:30h, xerrada de la Núria Picas al Cinema Casal Camprodoní  

 
Llanars 

 Som Cultura: Visita guiada – La Central Hidroelèctrica Bassols, la importància de les Centrals 
hidroelèctriques a la Vall de Camprodon  

o A les 10:00h, a la Plaça de la Vila de Camprodon , es tracta d'un guiatge a càrrec de Guies Roc 
Blanc - i sota l'organització de la Mancomunitat Vall de Camprodon. Dins del marc de: SOM 
CULTURA del club de cultura i identitat del Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona. 
Preu 10€/persona. Reserva prèvia 24h abans: mancomunitat@valldecamprodon.org 

 

Vilallonga de Ter  
 Festa major de Sant Martí  

o A 2/4 de 12 del migdia: PREGÓ a la plaça de les Escoles, a càrrec del “Llati de l’Any” 2015-2016. 
Hi haurà Suc de Lletissó per a tothom!!! I tot seguit Cercavila popular i penjada del “BURRO”. 

o Us esperem a tots amb barretina!!! 
o A les 4 de la tarda: Partit de Futbol: Veterans de Vilallonga – C.E. Vall d’en Bas (Lliga Veterana 

de la Garrotxa). 
o A les 5 de la tarda: IX Concurs de Munyir Vaca. 
o A les 5 de la tarda: Tallers infantils a la Sala de la Cooperativa i seguidament berenar. 
o A les 5 tarda: Sardanes, a la plaça dels Països Catalans amb la COBLA PRINCIPAL D’OLOT.   
o A les 11:30 de la nit:  Gran  ball de nit i Disco Mòbil amb la MONTECARLO. Durant el transcurs 

del ball s’anunciarà el “Llati de l’Any” 2016-2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 

6 novembre 

11 novembre 

12 novembre 



 

Sant Pau de Segúries  
 Som Cultura: Visita guiada – Aigua, ponts i camins a Sant Pau de Segúries  

o A les 10:00h, a la Plaça de la Vila de Camprodon , es tracta d'un guiatge a càrrec de Guis Roc 
Blanc - i sota l'organització de la Mancomunitat Vall de Camprodon. Dins del marc de: SOM 
CULTURA del club de cultura i identitat del Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona. 
Preu 10€/persona. Reserva prèvia 24h abans: mancomunitat@valldecamprodon.org 

 
Vilallonga de Ter  

 Festa major de Sant Martí  
o A les 11 del matí: Ofici solemne amb la cobla ROSSINYOLETS.  
o A 3/4 de 12 del migdia: Cercavila amb els gegants i grallers de les escoles Zer Vall del Ter i altres 

convidats. 
o A la 1 del migdia: Sardanes a la plaça de l’Era amb la cobla ROSSINYOLETS.  
o A les 5 de la tarda:  Sardanes a la plaça dels Països Catalans amb la cobla ROSSINYOLETS. 
o A les 6 de la tarda a la Sala de la Cooperativa: DISCO BABY.    
o A les 10 de la nit a la Sala de la Cooperativa: Monòleg amb JAVI JIMENEZ – Espectacle d’Humor. 

(Preu: 3 euros). Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament. 

 

Vilallonga de Ter  
 Festa major de Sant Martí  

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

o A les 11 del matí: Missa i, seguidament, benedicció de vehicles. 
o A la 1 del migdia:  Sardanes amb la cobla COSTA BRAVA, a la plaça de l’Orri. 
o A les 3 de la tarda: XXX Campionat local de truc al Bar de la Piscina . 
o A les 5 tarda:  Sardanes amb la cobla COSTA BRAVA, a la plaça de les Escoles. 
o A les 10 de la nit:  Concert i seguidament Gran ball amb l’orquestra COSTA BRAVA.   
o Hi haurà pastes i cava per a tothom!!! 

Vilallonga de Ter  
 Festa major de Sant Martí  

o 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. Hi haurà: 
Amanida, fideuà, pollastre amb patates, pa, vi, postres i cafè. Venda de tiquets a l’Ajuntament, 
tots els matins, de 9 a 13 h., fins al 9 de novembre. 

o Durant el transcurs del dinar s’escolliran els guanyadors de la VI Balconada Popular. 
o I tot seguit, XERINOLA de FI de FESTA MAJOR.     

Molló 
 Festa Major de Santa Cecília  

o A les 00:00h, batalla de DJ i nit jove a la sala de ball  

13 novembre 

14 novembre 

15 novembre 

18 novembre 



 

Camprodon 

 Som Cultura: Visita guiada – Els últims dies de la guerra civil a Catalunya, l’èxode d’un poble. 
o A les 12:00h, a la Plaça de la Vila de Camprodon , es tracta d'un guiatge a càrrec de Lux Mundi - 

i sota l'organització de la Mancomunitat Vall de Camprodon. Dins del marc de: SOM CULTURA 
del club de cultura i identitat del Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona. Preu 
4,5€/persona . Menors de 10 anys: gratuït. Reserva prèvia 24h abans: 
mancomunitat@valldecamprodon.org 

 
Molló 

 Festa Major de Santa Cecília  
o A les 12:00h, Inauguració exposició de fotografies “Ullades d’en Boi”: Molló  
o A les 14:00h, Kareoke i taller de maquillatge per a la mainada  
o A les  22:00h, teatre amb la companyia “Això és intolerable” amb l’obra “Mascles”  

 

Molló 

 Festa Major de Santa Cecília  
o A les 11:00h, exposició de fotografies “Ullades d’en Boi”: Molló  
o A les 11:00h, Passant autoritats acompanyats de la cobla Foment del Mongrí 
o A les  11:15h, Recuperació del repicament general de campanes  
o A les 11:30h, Missa Solemne en honor a Sta.Cecilia amb acompanyament de la Cobla Foment 

del Mongrí. Cant dels Goigs 
o A les 12:30h, Audició de Sardanes amb la Cobla Foment del Mongrí 
o A les 18:00h, Concert de Festa Major amb l'Orquestra Montecarlo i seguidament berenar 

popular amb coca i xocolata calenta 
o A les 20:00h, Ball de Festa Major amb l'Orquestra Montecarlo i la proclamació del Mollonenc o 

Mollonenca de l'any 

 

Vilallonga de Ter  
 Som Cultura: Visita guiada – Petjada del temps a Tregurà  

o A les 11:00h, davant de l’Església de Sant Julià de Tregurà, es tracta d'un guiatge a càrrec de 
Montse Fossas, guia Oficial de Truisme de Catalunya - i sota l'organització de la Mancomunitat 
Vall de Camprodon. Dins del marc de: SOM CULTURA del club de cultura i identitat del Patronat 
de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona. Preu 5€/persona . Reserva: 
mancomunitat@valldecamprodon.org 

 

Molló 

 Festa Major de Santa Cecília  
o A les 11:00h, Esmorzar popular amb producte de la matança de porc 
o A les 12:00, Sortejos, Rifes i Subhasta 
o A les 17:30h, Cinema infantil 

 
 
 
 

19 novembre 

20 novembre 

21 novembre 



 
Molló 

 Festa Major de Santa Cecília  
o A les 11:00, "Ullades de Boi: MOLLÓ 
o A les 19:30h, Missa de Santa Cecília en sufragi dels difunts, amb acompanyament musical del 

grup vora del Ter 
o A les 20:00h, Miniconcert del grup musical Vora del Ter per celebració de Santa Cecília, patrona 

dels Músics 

 

Camprodon 

 Jornades de desenvolupament local 
o A les 16:30h, l’activitat turística en un territori de muntanya. A càrrec de: Josep Gesti (Consell 

Comarcal de la Selva) i Turina Serra (Turisme de la Garrotxa), a la sala d’actes de l’Ajuntament 
de Camprodon  

Camprodon 

 Gimcana a Camprodon amb els Petits Detectius del Patrimoni  
o A les 12:00h, a la Plaça de la Vila de Camprodon, es tracta d'un guiatge a càrrec del País d’Art i 

d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter - i sota l'organització de la 
Mancomunitat Vall de Camprodon. Dins del marc de : SOM CULTURA del Patronat de Turisme. 
Reserva: mancomunitat@valldecamprodon.org 

Setcases 

 On s’amaga el dimoni de Sant Miquel a Setcases? 

o A les 16:30h, a l’aparcament de l’entrada del poble, es tracta d'un guiatge a càrrec del País d’Art 
i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter - i sota l'organització de la 
Mancomunitat Vall de Camprodon. Dins del marc de : SOM CULTURA del Patronat de Turisme. 
Reserva: mancomunitat@valldecamprodon.org 

 

Camprodon 
 XV aplec coral FCEC de les comarques de Girona  

o A les 18:00h, a l’església de Santa Maria de Camprodon  

Llanars 

 III Campionat de curses de tardor 

o A les 10:30h, per a nois i noies nascuts entre els anys 2001 i 2012. Més informació a: 
consellesportiu@ceripolles.cat  
 
 
 
 
 

22 novembre 

24 novembre 

27 novembre 

26 novembre 


