
A
mb uns dos mil cinc cents ha-
bitants Camprodon és el mu-

nicipi amb una extensió més gran de
la tota la Vall,103 km

2
,i el segon de

la demarcació de Girona.La Vila de
Camprodon comprèn la Colònia
d’Estabanell,el veïnat de Cavallera,
les cases pairals de Mariner,Sitjar i
Resclusanys,el veïnat de Freixenet,
la urbanització de Font Rubí,i ja
dins de l’Alta Garrotxa els pobles
de Rocabruna,Beget i el castell i 
l’ermita de Sant Andreu de Bestre-
cà,atocar a Oix.
Camprodon està situat a una alçada
de 940 metres per sobre del nivell
del mar,enclavat a la carena pirinen-
ca,amb un clima fred a l’hivern i
suau a l’estiu.

Vine, tornaràs!!

Telèfons d’interès

Ajuntament de Camprodon 972 740 005
Oficina Municipal de Turisme 972 740 010

Vigilants Municipals 629 386 637
Oficina de Turisme de la Vall 972 740 936

Mossos d’Esquadra 972 541 750
Emergències 112

Comissaria de la Policia Nacional (DNI) 972 130 303

Guàrdia Civil 972 740 039
Museu Isaac Albéniz 972 741 166

CAP 972 741 213/902 111 444
Geriàtric Municipal 972 740 124

Bombers voluntaris de la Vall 972 740 456 
Emergències Bombers 112

Informació Estació d’Esquí 972 136 057 / 972 740 104
Estació Autobusos 972 747 181

Biblioteca Municipal 972 130 628

Pàgines Web:
www.camprodon.cat

www.valldecamprodon.org

Adreces electròniques Municipals:
registre@camprodon.cat

gabinetalcaldia@camprodon.cat
turisme@camprodon.cat
radio@camprodon.cat

biblioteca@camprodon.cat

Les fonts
En el terme municipal de Camprodon
es fusionen dos rius,el Ter i el Ritort,
aquest fet el converteix en un indret
ple de fonts.En total se n’hi comp-
ten més d’una quinzena,repartides
dins i fora del nucli urbà.Les més
representatives són:Font de Sant
Patllari,on es poden llegir uns ver-
sos de Joan Maragall,la Font del
Boix,la del Vern,la Font del Botàs,
la de la Forcarà,la de Can Moi i la
Font de Llandrius.
Dins del nucli urbà destaquen la Font
Nova i la Mare de la Font,on uns
versos del poeta Jacint Verdaguer
decoren aquest magnífic broll natu-
ral d’aigua.

Les festes i fires
Municipi turístic per excel·lència des
del segle XIX,Camprodon ha ofert
al visitant una àmplia oferta lúdica
i cultural amb la programació de
diversos actes.La festa més desta-
cada,la Festa Major pel 21 de juny,
se celebra en honor al patró de la
Vila,Sant Patllari.Segons la llegen-
da popular,les seves relíquies van
quedar-se en aquest municipi per la
tossuderia d’un burro.
A banda d’aquesta festivitat tan
assenyalada,la Processó dels Sants
Misteris i d’altres manifestacions cul-
turals enriqueixen la vida sociocul-

tural d’aquesta Vila que ofereix un
ampli ventall de propostes durant
tot l’any.
Fires de tradició com la del dibuix i
l’artesania pel primer diumenge del
mes d’agost,la Fira de la Puríssima
,omplen de color i  d’ambient els
 carrers de la Vila.

a la Vall de Bolós;l’ermita de Sant
Miquel molt a prop de la torre de
Cavallera;baixar fins a Rocabruna
per admirar l’església de Sant Feliu i
pujar al castell per gaudir de la bona
vista;continuar fins a Beget per veu-
re un municipi de postal on es pot
admirar l’església romànica de Sant
Cristòfol i una esplèndida “Majestat”;

o pujar fins a l’ermita de Sant Antoni,
són només algunes de les propostes.
Sortides marcades i ben senyalitza-
des que estan recollides en el catà-
leg del llibre Caminant per la Vall

ment a l’Oficina de Turisme.

Passejant per la Vila,fàcilment es
poden veure escultures com les de
l’artista nascut al carrer València de
Camprodon,JoaquimClaret

.

Isaac Albéniz
El nom d’aquest cèlebre compositor
nascut en aquesta Vila l’any 1860
s’associa de forma ràpida amb el
nom de Camprodon.Diversos monu-
ments que recorden on va néixer,
quan es va complir el centenari d’a-
questa efemèride,l’església on va
ser batejat,i la seva vinculació amb
el municipi,són només alguns dels
elements,que juntament amb el
Museu dedicat a l’artista,un carrer,
el Festival de Música Isaac Albéniz,
honoren la seva memòria.
Paral·lelament al Festival de Música
de Camprodon sorgeix un element
més que omple de gent,art i color
els carrers d’aquest municipi:el Curs
InternacionaldeMúsicaIsaac
Albéniz,adreçat a joves que volen
perfeccionar els seus coneixements
musicals a la Vila que va ser bressol
d’Albéniz.
Cal visitar el Museu,el Monòlit
de l’artista  Manel Surroca i l’escul-
tura del Piano Suite,monument
realitzatperl’artistaAlfonso
Alzamora i Gras besnét d’Albéniz,
i que,ubicat a la rotonda de la
Forcarà,és lloc de pas habitual per
sortir o entrar als municipis que hi
ha direcció a Setcases.

Ajuntament de Camprodon

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

A

De ruta
Passejar per Camprodon,descobrir
les seves fonts escampades en parat-
ges naturals de gran bellesa,visitar
l’ermita de Sant Valentí de Salarça i
la de Santa Maria de Bolós,ambdues
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de Camprodoni que es troben fàcil-

Degusta 
Camprodon:
Camprodon i la seva Vall són reco-
neguts pels productes d’alimentació
com les galetes, l’embotit i formatge
i, les carns, en especial: el xai, la ve-
della i el poltre. També són especial-
ment coneguts la restauració per la
seva qualitat.

Direcció a:
Ripoll, Barcelona, Olot, Girona,
Sant Joan de les Abadesses

Direcció a:
Ripoll, Barcelona, Olot, Girona,
Sant Joan de les Abadesses

Direcció a: Llanars, 
Vilallonga, Setcases,
Vallter 2000

Direcció a: Llanars, 
Vilallonga, Setcases,
Vallter 2000

Direcció a:
Rocabruna, Beget, Molló, 
Coll d'Ares, Prats de Molló

Direcció a:
Rocabruna, Beget, Molló, 
Coll d'Ares, Prats de Molló

Piscina 
Municipal
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Avinguda Maristany

Avinguda Maristany

Ferrer Barbara

Ferrer Barbara

Plaça
Dr. Robert
Plaça
Dr. Robert

Plaça de 
la Vall
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d'Europa
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Ignasi Casabó
Ignasi Casabó

FreixanetFreixenet

CAP

Punt d'informació
Mancomunitat Vall
de Camprodon

Punt d'informació
Mancomunitat Vall
de Camprodon

Punt d'informació
Mancomunitat Vall
de Camprodon

Punt d'informació
Mancomunitat Vall
de Camprodon

ESTACIÓ BUS
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GERIÀTRICGERIÀTRIC

CAMP 
DE GOLF
CAMP 

DE GOLF

Museu Albéniz

Casa de Cultura 
La Cooperativa

PAVELLÓ/CASALPAVELLÓ/CASAL
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La Campa PAVELLÓ
MUNICIPAL
D'ESPORTS
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Plaça de
Sta. MariaSta. Maria
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Plaça
de la Vilade la Vila

Parc Mas Ventós

Parc Mare de la Font

Piano
Suite
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Suite
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Monòlit 
Isaac Albéniz

Monòlit 
Isaac Albéniz

FARMÀCIAFARMÀCIA

3
Plaça de

Plaça

PUIGCERDÀ

CAMPRODON

OLOT

RIPOLL
BESALÚ

FIGUERES

GIRONA

ROSES

PALAMÓS

SANT FELIU 
DE GUÍXOLS

A BARCELONA

A BARCELONA

PORTBOUCOLL D'ARES

VALLTER
2000

FRANÇA
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Túnels
Capsacosta

Distàncies de Camprodon a:

RIPOLL.............................24 km
OLOT................................30 km
BESALÚ...........................48 km
FIGUERES .......................73 km
GIRONA..........................77 km
PUIGCERDÀ ..................90 km
COSTA BRAVA ..........107 km
BARCELONA ..............124 km

PERPINYÀ......................92 km

tes de Sant Patllari. A la capella de davant
es pot admirar una exposició permanent
d’orfebreria religiosa de les parròquies de
la Vall dels segles XV al XX.

El Passeig Maristany, urbanitzat els
anys vint del segle passat i fet expressa-
ment amb les mateixes mesures i carac-
terístiques que el Passeig de Gràcia de
Barcelona, està envoltat de torres i man-
sions per a l’estiueig fetes a l’estil de prin-
cipis de segle XX. Durant un breu perío-
de fou punt de trobada del Govern de la

República en haver-hi la residència fami-
liar del seu president, el Dr. Negrín.

En el Passeig de la Font Nova, remode-
lat a la segona meitat del segle XIX, es van
ubicar les primeres residències d’estiue-
jants, al final del passeig una font i un
bust del Dr. Robert recorden qui va ser
l’impulsor de l’activitat turística de la zona.

La Casa de la Vila, mostra del gòtic civil
català, compta per la seva singularitat
amb una reproducció al Poble Espanyol
de Barcelona.
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El Pont Nou, construcció del segle XII en
la portalada del qual hi ha inscripcions de
la seva reforma i que daten del segle XVI
i XVII, va ser lloc de pas obligat per anar
a la Cerdanya. 

El Monestir de Sant Pere, construït sobre
planta de creu llatina i reforçada per tres
arcs amb l’absis central i cimbori octogo-
nal on descansa la torre del campanar de

planta quadrada. Va ser fundat a mitjans
del segle X (el 1r document data de l’any
904) pel comte Guifré de Besalú i regit per
monjos benedictins fins al 1835.

L’Església de Santa Maria, temple parro-
quial de grans dimensions, acabada amb
un absis angular i flanquejada per altars
laterals. Adossada a la construcció s’hi va
ubicar la capella dels Dolors on es troba
la Pietat de l’escultor Amadeu (1745-1821).
Dins de l’església es conserva un magnífic
bust-urna reliquiari de plata amb les res-
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De visita
Gaudir de Camprodon obliga a conèixer
indrets d’alt valor històric i cultural com:

COMISSARIA
POLICIA NACIONAL (DNI)

GUARDIA CIVIL

PRATS DE MOLLÓ..... 31 km


