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AGENDA
d’activitats de Setmana Santa

a la Vall de Camprodon
del 7 al 17 d’abril

Ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter.

2017
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CAMPRODON

DIVENDRES, 7 D´ABRIL
Sortida a Montserrat
A les 7:45 h, sortida des de l’estació de bus 
de Camprodon (esmorzar no inclòs)
A les 11:00 h, missa i ofrena dels Amics de 
Sant Antoni
A les 12:00 h, visita guiada al museu de 
Montserrat (Preu entrada 4€)
A les 13:00 h, concert del virolai a càrrec de 
l’Escolania de Montserrat
A les 14:00 h, dinar al restaurant hostal Abat 
Cisneros 
Contacte:
616 789912 (Joan) / 677 270216 (Jordi)
606869892 (Marià)
Xerrada Formativa
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Formació amb valors cooperació i tre-
ball en equip 
A les 18:30 h, Ponent: Anna Quintana – 
Capitana del Club Patinatge Artístic Olot al 
Casal Camprodoní

DISSABTE, 8 D´ABRIL
Visita guiada a Camprodon
A les 17:00 h, punt de trobada, davant l’ofici-
na de turisme de Camprodon.
Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€. 
Reserva i compra d’entrades: Oficina de 
Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22

DIUMENGE, 9 D’ABRIL
Benedicció de Rams 
A les 11:45 h, a la Plaça Santa Maria, tot se-
guit, celebració de l’eucaristia a l’Església de 
Santa Maria 

DIJOUS SANT, 13 D´ABRIL
XXXI Processó dels Sants Misteris 
19:00 h, Missa de la cena del Senyor. 
20:00 h, Concentració al monestir de Sant 
Pere de tot el Maniple.
20:30 h, Desfilada de soldats Romans pel 
centre de Camprodon

DIVENDRES SANT, 14 D´ABRIL
XXXI Processó dels Sants Misteris 
7:45 h, Sortida dels romans de la plaça Santa Maria 
directa,emt fins a l’església del Carme. 
8:00 h, Concentració davant l’església del 
Carme per fer la sortida del Viacrucis, proces-
só de les Dones 
17:00 h, Litúrgia de la Passió i la mort del Senyor.
20:00 h, Col•locació del Retaule de la Passió a les 
escales del monestir.
20:30 h, Sortida en marxa ràpida vers la 
plaça de la Vila per fer el lliurament al Centu-
rió del Maniple del banderí de comandament. 
21:00 h, XXXI Processó dels Sants Misteris

DEL 14 AL 17 D’ABRIL: Atraccions 
infantils: inflables, trenet, llist elàstics, a la 
plaça del Carme.

DISSABTE, 15 D´ABRIL
Sardanes amb la cobla Tres Vents
A les 17:00 h, a la Plaça Dr. Robert

Donació de Sang 
A les 17:00 h, a l’escola Dr. Robert 
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Presentació Centenari Surroca
A les 19:00 h a la Sala de plens de l’Ajunta-
ment de Camprodon
Visita guiada a Camprodon - Luxmundi
A les 17:00 h, punt de trobada, davant l’ofici-
na de turisme de Camprodon
Preu: general 5 euros. Menys de 12 anys 3€. 
Reserva i compra d’entrades: Oficina de 
Turisme de Camprodon, C/St. Roc, 22

DIUMENGE, 16 D`ABRIL
Visita guiada pel centre de la vila 
A les 12:00 h, punt de trobada, davant del 
Monestir de Sant Pere de Camprodon.
Preu: general 4€. Menors de 10 anys gratuït 
Reserva a: info@luxmundi.cat o 607786360 i 
628434643 
Presentació del llibre “El riu encès”
A les 12:00 h a la Sala de plens de l’Ajunta-
ment de Camprodon

Visita guiada de País d’Art i d’Història – Beget
A les 12:00 h, punt de trobada, davant l’Es-
glésia de Sant Cristòfol de Beget 
Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i 
joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 677580349. Idioma: Català

LLANARS
DIMARTS, 11 D´ABRIL
Visita guiada de País d’Art i d’Història 
– Llanars 
A les 18:00 h, punt de trobada, davant l’Es-
glésia de Sant Esteve de Llanars
Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 
2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 677580349. Idioma: Català 

MOLLÓ
DIJOUS SANT, 13 D´ABRIL
Visita guiada de País d’Art i d’Història 
– Molló 
A les 16:00 h, punt de trobada, davant l’Ajun-
tament de Molló
Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 
2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 677580349. Idioma: Francès

CINEMA CASAL CAMPRODONÍ
del 8 d’abril al 17 d’abril hi haurà sessió
de cinema cada dia en horari de 18h i 22h
Consultar cartellera a:
www.facebook.com/casalcamprodoni
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DISSABTE, 15 D`ABRIL
Sortida a peu pel Camí de la Retirada
A les 8:00 h, sortida de la Plaça del Conflent 
(Davant l’Ajuntament de Molló)
Itinerari guiat de Molló a Prats de Molló 
Cal portar esmorzar i anar ben calçat 
Distància: 14Km – Temps: 5h – Tornada de 
Prats de Molló amb autobús.  
Reserva a: Ajuntament de Molló – 972 74 03 87

SETCASES
DIVENDRES, 7 D´ABRIL

Cicle de cinema de muntanya 
A les 18:30 h, pel·lícula “Jurek”, a la sala 
dels estudis
Convidat: Joan Salarich, director del Festival 
de Cinema de Muntanya de Torelló
Activitat gratuïta

DISSABTE, 8 D`ABRIL
Cicle de cinema de muntanya 
A les 22:00 h, pel·lícula “La liste”, a la sala 
dels estudis
Convidat: Per determinar
Activitat gratuïta

DIMARTS, 11 D`ABRIL
Visita guiada de País d’Art i d’Història 
– Setcases 
A les 12:00 h, punt de trobada, davant l’Es-
glésia de Sant Esteve de Llanars
Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 
2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 677580349. Idioma: Català 

DIUMENGE, 16 D´ABRIL
Cicle de música - Quartet de trombons 
Gaudí “Postals del Segle XX”
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A les 19:00 h, a l’església de Sant Miquel 
Preu: 3€, venda d’entrades a l’Ajuntament de 
Setcases o una hora abans del concert

VILALLONGA DE TER
DIUMENGE, 9 D`ABRIL
Visita guiada de País d’Art i d’Història – 
La Roca de Palancà
A les 17:00 h, punt de trobada, aparcament 
de l’entrada del poble
Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 
2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a: informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 677580349. Idioma: Català 

DISSABTE, 15 D`ABRIL
XIV Caminada popular “La Ruta del Bac”
A les 8:30 h, davant l’Ajuntament de Vilal-
longa de Ter. Hi haurà esmorzar per a tothom 
2€ - Venda de tiquets a la sortida 
Distància: 10,5Km Temps: 3h 25’
Activitat gratuïta 
L’organització es reserva el dret de canviar 
la Ruta segons les circumstàncies meteo-
rològiques

PHOTOTREKKING

DISSABTE, 8 D’ABRIL 
Taller fotogràfic a la Vall dels carbo-
ners - Setcases 
A les 10:00 h, punt de trobada, pàrquing de 
Setcases
Inscripcions a: info@phototrekking.cat o 
truca al 675.60.14.76
Preu per persona: 29€ El preu pels menors 
de 12 anys és de 12€.
Més informació a www.phototrekking.cat

DIUMENGE, 9 D`ABRIL
Taller fotogràfic a SANT ANTONI - Cam-
prodon
A les 10:00 h, punt de trobada, pàrquing de 
Setcases
Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca 
al 675.60.14.76
Preu per persona: 32€ El preu pels menors 
de 12 anys és de 15€.
Més informació a www.phototrekking.cat 
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DIMARTS, 11 D`ABRIL
Taller fotogràfic a SETCASES
A les 08:00 h, punt de trobada, pàrquing de 
Setcases
Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca 
al 675.60.14.76
Preu per persona: 29€El preu pels menors 
de 12 anys és de 12€.
Més informació a www.phototrekking.cat

DIVENDRES SANT, 14 D`ABRIL
Taller fotogràfic a BEGET – SALARÇA 
A les 09:00 h, punt de trobada, pàrquing de 
Beget 
Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca 
al 675.60.14.76
Preu per persona: 32€ El preu pels menors 
de 12 anys és de 15€.
Més informació a www.phototrekking.cat 

DISSABTE, 15 D`ABRIL
Taller pràctic de Macrofotografia 
A les 10:00 h, punt de trobada, davant la Ofi-
cina de Turisme de Camprodon 
Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca 
al 675.60.14.76
Preu per persona: 24€/persona
 Més informació a www.phototrekking.cat 

DIUMENGE, 16 D`ABRIL
Taller a la Roureda de Can Pascal 
A les 10:00 h, punt de trobada, font del botàs 
(entrada del golf de Camprodon)
Inscripcions a:  info@phototrekking.cat o truca 
al 675.60.14.76
Preu per persona: 24€/persona El preu pels 
menors de 12 anys és de 10€.
Més informació a www.phototrekking.cat

ALTRES ACTIVITATS
Trenet turísitc de la Vall de Camprodon 

Ruta Camprodon Vila
Matí: 11 h, 12 h, 13 h, - Tarda: 16, 17, 18 h i 19 h
Sortida: C/ Cerdanya – Camprodon
Preu: 4€ adult – 2€ menors – Venda de ti-
quets al mateix trenet

ACTIVITATS
ELS DIMECRES
A CAMPRODON
Activitats saludables al parc saludable 
Ritortell
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De 10 h a 12 h 
Cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme de Cam-
prodon 
Curs de memòria 
De 16 h a 18 h 
A la Sala de la gent gran, Camprodon 

Bàsquet lliure al pavelló Llandrius 
De 21 h a 22 h
Inscripcions al pavelló

Torneig de futbol sala de primavera al 
pavelló Llandrius
Els dilluns i dimecres: A les 20 h 
Inscripcions a: fundacio@fundescam.cat 
Organitza: Fundació Esportiva Camprodon

Curset de tennis taula per a veterans al 
pavelló Llandrius 
Tots els dimecres a les 19 h
Inscripcions: a l’Oficina de Turisme de Cam-
prodon 
Preu: 5€

CURSETS D’ESQUÍ
Guies Nord-Sud: cursets d’esquí caps de 
setmana per mainada de 5 a 16 anys amb tres 
grups de nivell.
Informació: 636121505
info@guiesnordsud.cat
www.guiesnordsud.cat
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Escola d’Esquí Alta Vall del Ter: Cur-
sets i classes d’esqui i snow. Informació: 
619205565 / ifo@eealtavalldelter.com
www.eealtavalldelter.com

Ski Club Camprodon: cursets d’esquí i Snow 
Informació: skiclubcamprodon.org, secreta-
ria@skiclubcamporodon.org 

GUIES ROC BLANC
DISSABTE, 8 D`ABRIL
Guies Roc Blanc 
Raquetes de neu amb lluna plena – Vallter 2000
A les 19:00 h, punt de trobada, Vallter 2000, 
durada: 3h
Inscripcions a: info@guiesrocblanc.com o al 
678 75 91 94 
Més informació a www.guiesrocblanc.com 

DISSABTE, 15 D`ABRIL
Guies Roc Blanc 
Raquetes de neu amb lluna plena – Vallter 2000
A les 19:00 h, punt de trobada, Vallter 2000, 
durada: 3h
Inscripcions  a: info@guiesrocblanc.com o al 
678 75 91 94 
Més informació a www.guiesrocblanc.com 
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DIVENDRES, 7 D`ABRIL
• 7:45 h, Sortida a Montserrat. Camprodon
• 18:30 h, Xerrada Formativa. Formació  
 amb valors cooperació i treball en equip. 
 Camprodon
• 22:00 h, Cicle de cinema de muntanya.  
 Setcases
DISSABTE, 8 D`ABRIL
• 10:00 h, Phototrekking. Taller   
	 fotogràfic	a	la	Vall dels carboners  
 - Setcases
• 17:00 h, Visita guiada a Camprodon
• 18:30 h, Cicle de cinema de muntanya.  
 Setcases 

DIUMENGE, 9 D’ABRIL
• 10:00 h, Phototrekking. Taller   
	 fotogràfic	a	Sant	Antoni	-	Camprodon
• 11:45 h, Benedicció de Rams.
 Camprodon
• 17:00 h, Visita guiada de País d’Art  
 i d’Història – La Roca de Palancà.  
 Vilallonga de Ter
DIMARTS, 11 D`ABRIL
• 8:00 h, Phototrekking. Taller   
	 fotogràfic	a	Setcases
• 12:00 h, Visita guiada de País d’Art 
 i d’Història – Setcases 
• 18:00 h, Visita guiada de País d’Art 
 i d’Història – Llanars 

DIJOUS, 13 D´ABRIL
• 16:00 h, Visita guiada de País d’Art 
 i d’Història – Molló

• 20:30 h, XXXI Processó dels Sants  
 Misteris. Camprodon

DIVENDRES, 14 D´ABRIL
• 7:45 h, XXXI Processó dels Sants Misteris. 
 Camprodon
• 9:00 h, Phototrekkin.
	 Taller	fotogràfic	a	Beget	–	Salarça 
DISSABTE, 15 D´ABRIL
• 8:00 h, Sortida a peu pel Camí de la  
 Retirada. Molló
• 8:30 h, XIV Caminada popular   
 “La Ruta del Bac”. Villalonga de Ter
• 10:00 h, Phototrekkin.
	 Taller	pràctic	de	Macrofotografia
• 17:00 h, Sardanes amb la cobla   
 Tres Vents. Camprodon
• 17:00 h, Donació de Sang. Camprodon
• 17:00 h, Visita guiada a Camprodon
 - Luxmundi
• 19:00 h, Presentació Centenari   
 Surroca. Camprodon

DIUMENGE, 16 D`ABRIL
• 10:00 h, Phototrekkin. Sortida a la  
 Roureda de Can Pascal
• 12:00 h, Visita guiada Luxmundi
 - Camprodon 
• 12:00 h, Presentació del llibre   
 “El riu encès”. Camprodon
• 12:00 h, Visita guiada de País d’Art 
 i d’Història – Beget
• 19:00 h, Cicle de música - Quartet de  
 trombons Gaudí «Postals del Segle  
 XX. Setcases
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La Vall de Camprodon, formada per sis 
municipis, al nord-est de la comarca del 
Ripollès, a tocar de l’Alta Garrotxa, del Vallespir 
i del Conflent, s’estructura seguint el riu Ter a 
llevant i el riu Ritort a ponent.
Els municipis, la història i el paisatge
Sant Pau de Segúries, a la riba esquerra del Ter, ens obre 
la porta a la Vall de Camprodon. La seva reposada imatge, 
quan encara no s’albiren les grans muntanyes frontereres 
amb França, entre pastures i prats de dall, ens amaga un 
tresor del temps: la via romana del Capsacosta. Un eix 
de comunicació que té, entre Sant Pau de Segúries i el 

LA VALL DE CAMPRODON
Turisme de proximitat

Pas dels Traginers a la Vall de Bianya, el tram més ben 
conservat de tot el seu traçat on es poden apreciar les 
tècniques de construcció de les vies romanes, com són els 
murs de contenció i els pilons guardes-rodes, entre d’altres.
Seguint el traçat de la carretera, arribem a la vila de 
Camprodon, situada estratègicament on els rius Ter i el 
Ritort conflueixen, al centre de la vall que porta el seu 
nom. Monuments romànics com el Pont Nou, l’església 
de Santa Maria o el monestir de Sant Pere de Camprodon 
constaten la importància d’aquesta vila. El turisme hi és 
present des de principis del segle XIX amb l’arribada dels 
primers excursionistes i de la burgesia barcelonina que va 
edificar les magnífiques i senyorials torres d’estiueig: el 

La Vall de Camprodon és un bell territori de muntanyes, prats, boscos, rius i 
rierols. El seu patrimoni natural , cultural i paisatgístic, fan d’aquest territori 
una destinació turística de proximitat , on grans i petits poden gaudir del 
seu entorn únic  cada dia de l’any.

Mancomunitat vall de Camprodon

La Vall de Camprodon panoràmica molló
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Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Monestir De Sant Pere (Camprodon)
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Modernisme es fa protagonista al passeig de La Font Nova, 
al passeig Maristany o dins la mateixa vila.
A llevant, tot sortint de Camprodon i seguint l’alt curs del 
Ter, entre prats planers i solells de l’Alta Vall del Ter, trobem 
Llanars. Al bell mig del poble hi destaca l’església romànica 
de Sant Esteve, remarcable per la portalada de dos arcs, el 
campanar de torre quadrada i teulada piramidal i el forjat 
de la porta de fusta. A dins, en una capella lateral s’acull 
el valuós frontal d’altar de Sant Esteve, de la 2a meitat del 
segle XII, únic per l’ús de fons estucat i pel treball del color 
i el traç, que creen sensació de volum i moviment.
Continuem Ter amunt, i, com el seu nom indica, arribem a 
Vilallonga de Ter que s’estén de forma allargada al costat 
de la carretera i a l’entorn de l’església romànica de Sant 
Martí, envoltada per carrerons i places acollidores. Formen 
part del municipi diversos poblets: La Roca, indret idíl·lic 
bastit sobre la penya i entorn de les restes de l’antic castell; 
Abella, format per petits veïnats i cases escampades; i 
Tregurà que, aprofitant la seva situació a 1.425m d’alçada al 
vessant de la muntanya, ofereix una talaia immillorable per 
gaudir de panoràmiques sobre l’Alta Vall del Ter.

Seguint la carretera, ens trobem amb el municipi de 
Setcases. Una llegenda ens parla de les set cabanes 
edificades per un pastor i els seus set fills en ser sorpresos 
per la neu donant origen al nom de Setcases. L’entorn 
típicament pirinenc, de paisatges d’alta muntanya 
espectaculars, emmarquen un poble que ha aconseguit 
preservar l’aire rural i tradicional de temps enrere, 
mantenint elements d’arquitectura ancestral com són 
els carrerons irregulars, estrets i costeruts, la sèquia 
descoberta i les cases antigues bastides amb fusta i pedra 
vista amb teulades de pissarra. I, encara més amunt, als 
peus dels cims d’Ulldeter i a tocar de la capçalera del riu 
Ter, ens trobarem l’estació de muntanya Vallter 2000.
A ponent, tot sortint de Camprodon, ens podem endinsar a 
la part garrotxina d’aquest municipi, descobrint Rocabruna 
amb el seu castell i església. I, si continuem carreta avall, 
arribarem al magnífic poble de Beget, amb l’església de 
Sant Cristòfol i la Majestat. Tornant a la carretera principal 
i seguint el curs del Ritort, arribem a Molló, a l’extrem més 
oriental de la Vall de Camprodon, al mig d’una petita vall 
vora de la capçalera del riu Ritort i del pas fronterer cap 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon, La Roca
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Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Llanars
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Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Sant Pau de Seguries
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a França per Coll d’Ares. L’església romànica dedicada 
a Santa Cecília, del segle XII, dóna la benvinguda al 
poble, que creix al voltant de la Plaça Major, seguint els 
desnivells del terreny. També formen part del municipi 
el poble d’Espinavell, el llogarret de Fabert, i els veïnats 
de Ginestosa, Els Grells, Can Solà, Moixons, El Riberal 
i Favars, on s’han preservat formes de vida i activitats 
tradicionals en un entorn d’espectaculars paisatges 
pirinencs.
Un espai natural per visitar i gaudir
A la Vall de Camprodon destaquen els valors naturals, 
paisatgístics i ecològics que, de l’alta muntanya al fons 
de la vall, configuren la important diversitat natural del 
territori. El relleu de la Vall de Camprodon ve marcat per la 
carena formada pel pic de Bastiments, el pic de la Dona i la 
serra del Costabona. Les altituds més destacables es troben 
a l’eix de muntanyes que separen el Vallespir del Ripollès, 
amb la cota culminant de Bastiments, 2.881 metres.
El clima és el propi de l’alta muntanya, als nivells més 
elevats, i de muntanya mitjana al fons de la vall i al peu 
dels vessants. La relativa proximitat del mar, condiciona una 
elevada pluviometria que, juntament amb l’altitud condiciona 
la vegetació present a la Vall: per sota dels 1.600 metres 
d’altitud, dominen els boscos caducifolis característics 
del centre i nord-est europeu i per sobre els 1.600 metres 
domina la vegetació d’alta muntanya boreoalpina. Dins el 
territori podem trobar també veritables tresors faunístics 
com la perdiu banca, el gall fer, el mussol pirinenc, l’àguila Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Setcases

Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Vilallonga de Ter

daurada, el trencalòs, el gat salvatge, la marta o la marmota, 
entre d’altres que poblen aquest territori.

Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser
Des de setembre de 2015, Setcases, Molló i Vilallonga de 
Ter tenen una part del seu territori dins del Parc Natural de 
les capçaleres del Ter i del Freser. El Parc comptarà amb 
una xarxa d’equipaments i serveis, distribuïts entre els 
municipis que en formen part, per acollir els visitants i 
turistes i per facilitar la gestió administrativa.
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Patrimoni cultural
Els valors històrics, arquitectònics i culturals de la 
Vall de Camprodon es manifesten per tot el territori: 
ermites, oratoris, santuaris, esglésies, construccions 
civils, mostres d’art, cabanes de pastor, tancats de 
pedra i jaciments arqueològics. La llarga tradició 
excursionista present a la Vall de Camprodon es 
mtradueix també en l’àmplia oferta de rutes a peu, al 
voltant dels pobles i els indrets més destacats. Des de 
rutes a peu, a rutes de natura, passant per rutes amb 
BTT, a les clàssiques excursions per senders de gran i 
petit recorregut, pistes i corriols, configuren la Vall de 
Camprodon com un territori de camins, amb una gran 
varietat de nivells, temps i dificultat apte per a tothom. 
A la tradició excursionista, la Vall de Camprodon, amb 
la pista d’esquí de Vallter 2000, cobreix els desitjos 
dels esquiadors i de les famílies que vénen a descobrir 
la Vall. Els punts d’observació, miradors, cims i turons, 
des dels quals es pot tenir una visió global de la Vall, 
no només permeten observar, sinó també interpretar el 
paisatge i la seva dinàmica.

País d’Art i d’Història Transfronterer i La Carta 
del Paisatge de la Vall de Camprodon
Sota la marca francesa País d’Art i d’Història Transfronterer 
Les Valls Catalanes del Tec i del Ter, la Vall participa d’un 

projecte cultural transfronterer comú des de l’any 2009. 
Aquesta iniciativa recupera i revaloritza el patrimoni, 
la qualitat arquitectural, urbanística i paisatgística del 
territori. L’any 2006 es va iniciar el procés de la Carta 
del Paisatge de la Vall de Camprodon, finalitzant el 4 de 
setembre de 2009 amb la signatura del document final 
i esdevenint així la primera Carta del Paisatge d’una àrea 
de muntanya. La Carta del Paisatge és un document de 
caràcter públic i de compromís a favor del paisatge, on les 
parts signants es comprometen davant la societat a formar 
part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència 
per assolir els compromisos signats.

Agricultura i gastronomia de proximitat
La Trumfa de la Vall de Camprodon s’ha cultuvat des 
de temps antics i actualment representa un cultiu 
complementari pels pagesos de la Vall. Com a territori 
de muntanya que és, la Vall de Camprodon és una bona 
productora de carn de bestiar, destacant la carn de poltre 
de muntanya. La gran extensió de prats i pastures que 
defineixien una part del paisatge de la Vall de Camprodon 
permeten la cria de ramats de vaques, eugues i cavalls, 
ovelles, xais, cabres i cabrits, amb un sistema d’explotació 
extensiu i semiextensiu.
Un dels trets principals de la Vall de Camprodon és la seva 
riquesa gastronòmica, tant pel llegat històric, que ha marcat 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Llanars
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una cuina tradicional de muntanya de gran qualitat, com 
per les noves propostes que sorgeixen de les joves cuines 
creatives. Un dels productes més ben valorats a la Vall de 
Camprodon són els seus embotits, elaborats de manera 
artesana i tradicional en un conjunt ampli de carnisseries 
i xarcuteries que ofereixen la venda directa dels embotits 
en el propi establiment. Productes com el formatge fresc, 
el mató, el iogurt i altres varietats de formatges s’elaboren 
de manera artesana seguint mètodes tradicionals a la Vall 
de Camprodon. L’elaboració de dolços a la Vall s’ha fet 
de manera tradicional i artesana des de temps antics. La 
proximitat del producte i l’elaboració artesana permeten 

que alguns d’aquests productes es puguin comprar 
directament a l’explotació, o bé en molts dels establiments 
que ofereixen una àmplia varietat de productes de rebost 
arreu de la Vall.
La Vall de Camprodon des de fa molts anys forma part 
de l’imaginari col·lectiu català com a destinació turística 
de primer ordre. Tant si és com a lloc de pas, de visita o 
d’estada, al llarg de tot aquest temps s’ha consolidat com 
un referent en el turisme actiu, de natura, de cultura i de 
lleure. La Vall de Camprodon amb el seu ric patrimoni 
ofereix una gran diversitat d’elements singulars i entorns 
inigualables.

La Vall de Comprodon
en un clic...
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