
 

 

 
Camprodon 

 Carnaval 
o A les 18:00h, Rei Carnestoltes, presa del càrrec davant de l'Ajuntament 
o A les 19h, Rua de Carnaval, sortida estació de bus inscripció obligatòria a la oficina de turisme  
o A les 00h, ball amb la Kinky band, entrada al ball 6€ 
o A la 1:30h, entrega de premis de la rua  

 

 
Camprodon 

 Carnaval infantil 
o A les 16:00h, Rua de Carnaval, sortida a la Pl. del Carme  
o A les 16:30h, animació infantil, animació infantil amb Jordi Tonietti al Pavelló vell, al finalitzar, 

xocolata per a tothom i crema del Rei Carnestoltes  
 

Llanars 
 Carnaval 

o A les 22:00h, ball de carnestoltes i concurs de disfresses 2018 a la sala de ball, a càrrec de 
Boogie Woogie. Activitat gratuïta  

 
Sant Pau de Segúries 

 Carnaval 
o A les 16:30h, gran rua de carnestoltes, concertació a la Plaça Estabanell  
o Seguidament, berenar per a tots els disfressats i animació amb Discobaby i premi a les millors 

disfresses infantils  
o A les 21:00h, sopar de carnestoltes al pavelló  
o Seguidament, ball de carnestoltes amb Wanderful events i premis a les millors disfresses 

d’adults 
 
Vilallonga de Ter 

 Carnaval infantil 
o A les 17:30h, a la sala de la cooperativa, animació infantil amb Més Tumacat. Hi haurà coca i 

xocolata per a tothom. Activitat gratuïta.  

 
Setcases 

 Carnaval 
o Rua pel poble amb els grallers de Ripoll 
o Seguidament, sopar popular  

 
 
 
 
 
 
 

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 28 de febrer de 2018 

 

10 febrer 

11 febrer 

13 febrer 

17 febrer 

24 febrer 



 

 
 

Camprodon 
 Tots els dissabtes de febrer, a les 17h visita guiada al poble de Camprodon, inscripcions a la Oficina de 

Turisme de la Vall de Camprodon o al 972 74 00 10. Preu 5€ 
 
Llanars 

 Tots els dilluns de febrer, a les 18:00h tennis taula a la sala de ball.  
 
Molló 

 Tots els dimarts de febrer a les 19:30h, classes de gimnàstica al local social de Molló. Preu 25€ 
 
Prats de Molló 

 Cap de setmana 17 i 18 de febrer – Festa de l’Ós a Prats de Molló 
 
Cuines de la Vall de Camprodon 

 Temporades gastronòmiques 
o Del 22 de gener al 10 de febrer La Matança 
o Del 12 de febrer al 4 de març La Quaresma  

 

ALTRES ACTIVITATS 


