
 

 

 
SETCASES 
Festa Major 

o A les 12.00h: Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. 
o A les 17:00h: Projecció cinema de muntanya. 
o A les 22.30h: Show Mag a la Sala dels Estudis. 

SETCASES 
Festa Major 

o A les 14.00h: Dinar de germanor a la Plaça dels Estudis. Venda de tiquets fins el dilluns dia 28 de 
setembre al migdia 

o A les 16.00h: Ramon l’humorista.  

 
CAMPRODON 
Jornades Europees del Patrimoni 
“Patrimoni i natura de la Vall de Camprodon: una mirada jove al paisatge” 

o De 9h a 12h taller a càrrec de Phototrekking, en col·laboració amb l'Institut Germans Vila-Riera de 
Camprodon. Cal reserva prèvia. 

 

CAMPRODON 
Jornades Europees del Patrimoni 
“Patrimoni i natura de la Vall de Camprodon: una mirada en família al paisatge” 

o De 10h a 13h L'activitat es fa a l'aire lliure, pel que es recomana porta calçat còmode, aigua i càmera 
fotogràfica. Activitat gratuïta. Grup mínim: 6 pax. Grup màxim: 15 pax. Reserves a 972 74 00 10 o a 
través del correu electrònic turisme@valldecamprodon.org (cal reservar 24 hores abans de l'activitat). 

o A les 12:00h, visita guiada a la Capella del Roure. Pararem del seu trasllat dins la vila de Camprodon. 
Punt de trobada: a la porta del pavelló Llandrius de Camprodon.  

 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
Jornades Europees del Patrimoni 

o A les 17:00h, visita guiada a La Ral, descobrirem l'origen d'aquest petit veïnat de la vila de Sant Pau de 
Segúries i la seva església, dedicada a Santa Maria de Gràcia. Punt de trobada: Plaça de la Generalitat. 
A càrrec de País d’Art i d’Història  

 
 
 
 
 
 

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 31 d’octubre de 2017 

1 octubre 

2 octubre 

6 octubre 

7 octubre 



 

 

MOLLÓ 
La tria bike 

o Sortida a les 9:00h de la Plaça del conflent. 

Inscripcions a: www.latriabike.cat 

CAMPRODON 
Fira del formatge  

o Durant tot el dia a la Plaça de la Vila i al Carrer Sant Roc 
 

 

CAMPRODON 
Fira del formatge  

o Durant tot el dia a la Plaça de la Vila i al Carrer Sant Roc 

 
MOLLÓ 
Tria de mulats d’Espinavell 

o A les 10:00h, arribada aproximada del bestiar a Espinavell  
o A les 13 hores, entrega de premis als millors exemplars. Categories de semental, parella (euga i pollí), 

pollina i escamot. 
o A partir de les 15 hores, tria de mulats 
o Durant tot el dia: fira comercial amb venda de productes artesanals  

 

CAMPRODON 
Fira del formatge  

o Durant tot el dia a la Plaça de la Vila i al Carrer Sant Roc 
Visita guiada 

o A les 17:00h, visita guiada per la vila de Camprodon, preu 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions a 
Oficina de turisme de la Vall de Camprodon. C/St. Roc, 22 telèfon 972740010 

 
VILALLONGA DE TER 
XIV Mercat de la trumfa  

o De les 10 a les 17 h, a la plaça de l’Orri i al carrer del Pou. Activitats al llarg del dia: Venda de l’autèntica 
Trumfa (Patates de la Vall de Camprodon). Mercat artesanal. Demostració d’oficis. Passejades amb poni.  

o De 11 a 14h i de 16.30 a 18.30 h, Tallers infantils – La Trumfamascota i maquillatge a la sala de la 
Cooperativa. (Gratuït) 

o A les 12 h, V Concurs de truita de patata. El premi pel guanyador/a: dinar o sopar per a dos persones a 
qualsevol restaurant del municipi. Hi haurà un obsequi per a tots els participants!.  

o I si et quedes a dinar, els nostres restaurants ofereixen diferents menús amb els plats elaborats amb les 
nostres “trumfes”! 

CAMPRODON 
Fira del formatge  

o Durant tot el dia a la Plaça de la Vila i al Carrer Sant Roc 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 octubre 

13 octubre 

14 octubre 

12 octubre 

15 octubre 

www.latriabike.cat


 

 

CAMPRODON 
Visita guiada 

o A les 17:00h, visita guiada per la vila de Camprodon, preu 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions a 
Oficina de turisme de la Vall de Camprodon. C/St. Roc, 22 telèfon 972740010 
 

 

CAMPRODON 
Visita guiada 

o A les 17:00h, visita guiada per la vila de Camprodon, preu 5€ adults, 3€ menors de 12 anys. Inscripcions a 
Oficina de turisme de la Vall de Camprodon. C/St. Roc, 22 telèfon 972740010 

 
VILALLONGA DE TER 
Teatre 

o A les 19h, a la Sala de la Cooperativa de Vilallonga de Ter, teatre amb l’obra: “I ARA QUÈ!!” del grup de 
Teatre “Això és intolerable!”. Entrada gratuïta.  

 

LLANARS 
Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català 

o A partir de les 9:00h al camp del Toro de Llanars.  
 

SETCASES 
La Castanyada 

o A les 19:00h, Espectacle LA CARPETA. La Carpeta és una formació de ball de la factoria de Les Violines. A 

la sala dels estudis.  

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) 

 

ZONA BTT 

Transpyr, gran raid training camp a Camprodon  
o Tota la informació, programa i inscripcions a www.zonabtt.com, guia local: Jaume Vila, formadors: Ibon 

Zugasti i Tomi Misser, mecànica: Marc Casanova  
 
PHOTOTREKKING 

o Dissabte 21 d’octubre, teoria a Planoles amb Albert Masó.  
o El cap de setmana 28 i 29 d’octubre, taller pràctic a la Vall de Camprodon on visitarem: Serra Cavallera, 

Camprodon, Molló i Setcases, acompanyats per: Llop Àrtic. 
Més informació i inscripcions a www.photorekking.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  

21 octubre 

28 octubre 

29 octubre 

ALTRES ACTIVIATS 

31 octubre 

http://www.zonabtt.com/
http://www.photorekking.cat/
www.valldecamprodon.org

